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Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 1996
Ainoa käsittely
Kertomus 3/1998 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 9/1998 vp
Puhe m i e s : Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9.
Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu
myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.
Keskustelu:
Ed. A a 1 t o n e n : Arvoisa puhemies! Ulkoasiainvaliokunta tarkastaa lain mukaan vuosittain Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan antamat kertomukset Euroopan neuvoston
parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta.
Hiljattain valiokunta on saanut samanaikaisesti
käsiteltävikseen kahden peräkkäisen vuoden
kertomukset ja vastaavasti antanut mietintönsä
kertomuksista yleiskokouksen toiminnasta vuosina 1996 ja 1997.
Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa toteutui vuonna 1996. Asia aiheutti paljon keskustelua, jossa Venäjän jäsenyyden hyväksymistä
perusteltiin muun muassa neuvoston aseman
vahvistumisella yleiseurooppalaisena järjestönä.
Tässä yhteydessä kannattaa panna merkille, että
yleiskokouksen Venäjää koskevaanjäsenyyssuositukseen sisältyi neuvoston historian vaativin
luettelo jäsenehdokkaalta edellytettävistä sitoumuksista.
Venäjä sitoutui uudistamaan suuren osan lainsäädäntöään, sopimaan rajakiistansa kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti ja hyväksymään Euroopan ihmisoikeussopimuksen.
Nämä ovat merkittäviä sitoumuksia, sillä demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistumisella Venäjällä on keskeistä merkitystä turvallisuuden
lisäämiselle koko Euroopassa.
Vaikeuksitta mainitut tavoitteet eivät toteudu
Venäjällä, kuten eivät myöskään eräissä muissa
Euroopan neuvoston uusissa jäsenvaltioissa.
Vaikka Venäjä ja Ukraina Euroopan neuvostoon liittyessään sitoutuivat kolmen vuoden kuluessa poistamaan kuolemanrangaistuksen lainsäädännöstään ja julistivat välittömästi voimaan
astuvan moratorion kuolemanrangaistuksen toteuttamisessa, vuoden 1996 aikana Ukrainassa

ja Venäjällä tapahtui vielä kymmeniä teloituksia.
Euroopan neuvoston yleiskokous osoitti suhtautuvansa vakavasti maiden jäsenehdokkaina
antamiin sitoumuksiin varoittaessaan Ukrainaa
ja Venäjää lupaustensa rikkomisesta. Jatkuessaan tämä voi johtaa siihen, ettei niiden valtuuskuntien valtakirjoja enää vahvisteta tulevilla istuntokausilla.
Ulkoasiainvaliokunta on Venäjän viimeaikaisen kriisin aikana pyrkinyt syventymään naapurimaamme problematiikkaan. Venäjän nykyistä
yhteiskuntakehitystä arvioitaessa sorrutaan helposti perspektiivivirheeseen, jonka mukaan esimerkiksi Venäjän liittyminen Euroopan neuvostoon olisi merkinnyt sitä, että demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioitus hyvinkin pianjuurtuisivat Venäjälle. Arkitodellisuus on kuitenkin toisenlainen.
Länsimailta meni 300 vuotta demokratian oppimiseen ja omaksumiseen, kun taas Venäjä on
ennen 1990-lukua kokeillut demokratiaa vain
hyvin lyhyen ajan, vuoden 1905 jälkeen ennen
vallankumousta. Demokraattisten pelisääntöjen
mukaan elämiseen on kärsivällisesti totuteltava,
samoin kuin markkinatalouteen, jonka toteuttaminen Venäjällä on niin ikään tuskallista.
Ihmisoikeuksien kunnioituksen edistäminen
on Euroopan neuvoston keskeinen pyrkimys, ja
se on kuluvan vuoden erityisteema myös siksi,
että Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen antamisesta
tulee kuluneeksi 50 vuotta. Käsiteltävinä olevista
kertomuksista käy selvästi ilmi, että meidän Euroopassamme riittää runsaasti työtä Euroopan
neuvoston ja YK:nylevien päämäärien toteuttamiseksi käytännössä.
Erityistä huolta ovat koko tämän vuosikymmenen ajan aiheuttaneet entisen Jugoslavian
alueella tapahtuneet vakavat ihmisoikeuksien
loukkaukset. Lähinnä tästä syystä vain kolme
entisen Jugoslavian alueen valtiota ovat päässeet
Euroopan neuvoston jäseniksi. Slovenian jaMakedonian lisäksi Kroatia tuli vuonna 1996 jäseneksi. Asiasta käytiin tiukka keskustelu, jossa
tehtiin ehdotuksia Kroatian jäsenyyden lykkäämisestä siksi, kunnes ihmisoikeuksien, muun
muassa lehdistön vapauden, toteutumisesta on
saatu takeita. Onkin syytä korostaa, että neuvostonjäseneksi pääseminen ei saa merkitä ihmisoikeuksien toteuttamisesta annettujen lupausten
valvonnan laiminlyöntiä.
Uusienjäsenmaiden sitoumuksia on aikaisemmin valvottu aktiivisesti vuonna 1993 hyväksy-
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tyn niin sanotun Halonen Orderin pohjalta, jota
on täydennetty liittämällä valvontamekanismin
piiriin erityisesti kansallisten vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen.
Euroopan neuvosto ottaa jäseneksi sellaisiakin maita, jotka eivät jäseneksi tulon hetkellä
täytä kaikkia jäsenyyskriteerejä. Tätä perustellaan käsityksellä, että ihmisoikeudet ja demokratia kehittyvät tällaisissa maissa paremmin Euroopan neuvoston tuen ja valvonnan myötä kuin
jos ne jätettäisiin ulkopuolelle. Tämä lähtökohta
voidaan mielestäni hyväksyä.
Rouva puhemies! Ulkoasiainvaliokunta korostaa entisen Jugoslavian alueella sotarikoksiin
syyllistyneiden yksilöllistä syyllisyyttä sen sijaan,
että kaikkia serbialaisia tai hosuialaisia pidettäisiin kollektiivisesti vastuullisina todettuista tai
väitetyistä julmuuksista.
Kehitettäessä Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden suhteita Jugoslavian Iiittotasavaltaan,
siis Serbiaanja Montenegroon, tämän valtion on
edellytettävä kunnioittavan ja toteuttavan Euroopan neuvoston periaatteita sekä Daytonin
sopimuksiin sisältyviä sitoumuksia. Tämä vaatimus on kuluvan vuoden aikana saanut uutta
ajankohtaisuutta Kosovon tilanteen kehityksen
johdosta.
Jäsenyysvelvoitteiden toteutumisen seurantaa
varten luotiin viime vuonna uusi valvontamenetelmä perustamalla niin sanottu monitorointikomitea, joka ensimmäisenä toimintavuotenaan
suoritti tarkastuksia muun muassa Viron osalta.
On ilahduttavaa, että Euroopan neuvoston arvovallalla Viron todettiin saavuttaneen huomattavaa edistystä ihmisoikeuksien turvaamisessa.
Viro on ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäksi eräitä muita merkittäviä sopimuksia ja ilmoittanut aikeestaan poistaa kuolemanrangaistus. Yleiskokous katsoi, että Viron
osalta monitorointi voidaan lopettaa eräin edellytyksin, joita ovat pakolaisten ja turvapaikan
hakijoiden pidätysolojen kehittäminen, niin sanotun ei-historiallisen venäläisväestön integroiminen virolaiseen yhteiskuntaaoja vankilaolojen
kehittäminen.
Rouva puhemies! Viime vuonna pidetyssä Euroopan neuvoston toisessa valtionpäämiestason
kokouksessa hyväksyttiin toimintaohjelma Euroopan demokraattisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Suomalaiselta kannalta oli myönteistä,
että kokous antoi ministerineuvoston tehtäväksi
tutkia mahdollisuuksia toteuttaa alun perin Suomen ehdottama ajatus ihmisoikeusasiamiehen
tehtävän perustamisesta.
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Ed. E 1 o : Puhemies! Ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtaja ed. Aaltonen viittasi mielestäni
niihin tärkeimpiin tapahtumiin, joita Euroopan
neuvostossa oli käsiteltävinä olevien kertomusten aikana eli vuosina 96---97. Itse nostaisin esille
kolme asiaa eli Venäjän jäsenyyden, Suomen puheenjohtajuuden ja kolmantena Euroopan neuvoston huippukokouksen, johon ed. Aaltonen
lopussa viittasi.
Mitä Venäjänjäsenyyteen tulee, taitaa nyt olla
viimeinen kerta, kun me Suomen eduskunnassa
käsittelemme sitä tilannetta, joka aiheutui Venäjän jäsenyydestä, eli erilaisia näkemyksiä oli niin
Suomessa kuin muuallakin siitä, oliko Venäjä
kypsä Euroopan neuvoston jäsenyyteen nimenomaan demokratian ja ihmisoikeuksien näkökulmasta katsottuna.
Kuten ed. Aaltonen totesi, Euroopan neuvosto asetti laajimmat tavoitteet ja vaatimukset, joihin se oli koskaan historiansa aikana vaatinut
tulevia jäsenmaita sitoutumaan. Tässä mielessä
uskon, että tämä otettiin yleisesti vakuutena siitä,
että Venäjä pyrkii kaikin keinoin demokratian ja
ihmisoikeuksiensa kehittämiseen.
Sen haluan aika painokkaasti todeta, että Euroopan neuvosto totesi myös omissa asiakirjoissaan, että Venäjällä duuman eli parlamentin asema näyttää liian heikolta presidentin valtaan
nähden. Niin kuin kuluneet pari vuotta ovat
osoittaneet, duuman valta on todella aivan liian
pieni parlamentaarisen demokratian näkökulmasta katsottuna, ja toisaalta presidentin valta
on varsin kohtuuton, jos ajatellaan normaalia
toimivaa parlamentaarista demokratiaa. Itse
asiassa tämä osoittaa sen, että Euroopan neuvosto on ollut oikeassa todetessaan, että duumalla
tulisi olla enemmän valtaa Venäjällä.
Kun Suomessa ja muuallakin on viime vuosien aikana ilmoitettu tuettavan Venäjän uudistuspolitiikkaa, niin mielestäni ehkä tulevaisuudessa kannattaa aina entistä tarkemmin tutkia
myös se, mitä uudistuspolitiikka pitää sisällään.
Nyt kunjälkeenpäin katsotaan Venäjän tilannetta, havaitaan paitsi demokratiavajetta, myös
talouden osalta selvästi tuetuo politiikkaa, joka
on johtanut tietyn oligarkian muodostumiseen ja
sen vallan tukemiseen, kun taas tavallisten kansalaisten oikeuksista ei näy välitetyn kovinkaan
paljon. Eli Venäjän ongelma hyvin pitkälle on se,
että perustuslailla on taattu presidentin suuret
valta oikeudet. Duuma on useita kertoja jo äänestyksen jälkeen ilmoittanut erottavaosa presidentin, mutta presidentti ei ole juuri hievahtanutkaan näistä äänestyksistä. Tässä suhteessa tietys-
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ti Euroopan neuvostolla sen paremmin kuin
meillä suomalaisilla kansanedustajillakaan ei ole
kovin paljon tehtävää. On venäläisten asia järjestää oma perustuslakinsa. Mutta on aivan selvää
se, mihin ed. Aaltonen viittasi: Venäjän tapaus
kuten eräiden muidenkin uusien Euroopan neuvoston jäsenmaiden tapaukset osoittavat, että
demokratia on vaikea elämisen muoto. On vaikea totutella niihin perinteisiin, joita demokratia
ihmisiltä vaatii.
Olen aivan samaa mieltä ed. Aaltosen kanssa
myös siitä, että sama koskee myös markkinataloutta. Itse asiassa Euroopan neuvoston kokouksessa olen pari kertaa puhunut siitä, että markkinatalous ei myöskään voi toimia ilman demokratiaa. Jos nyt katsotaan Venäjän tilannetta, Aasian tilannetta, mitä tahansa, niin aivan selvää
on, että demokratiaa tarvitaan markkinatalouden toteuttamiseen. On helppo maissa, joissa ei
demokratia toimi, laskea sosiaalista turvallisuutta tai pitää sosiaalinen turvallisuus alhaisella tasolla, olla välittämättä ympäristönormeista jne.
Sen sijaan demokratiassa, jossa meidän aina pitää ottaa äänestäjät huomioon, tasapaino markkinavoimien ja poliittisten päättäjien välillä vallitsee paljon paremmin.
Puhemies! Haluan vielä kerran korostaa sitä,
että jokaisessa Euroopan neuvoston jäsenmaassa, mutta toivottavasti kaikissa demokraattisissa
maissa, päästään parlamentaariseen demokratiaan, jossa hallitus nauttii parlamentin eli eduskunnan enemmistön luottamusta.
Puhemies! Ihan lopuksi me voimme kaikki
todeta, että Venäjä on tullut tässä suhteessa tiensä päähän. Presidentti on jo ilman minkäänlaista
perustuslain muutosta joutunut antamaan lisää
valtaa parlamentille. Mutta kuten sanottu, niin
lopullisesti kuitenkin tämä asia voidaan korjata
vain Venäjän perustuslain muutoksella, johon
meillä ei ole oikeutta tietysti puuttua.
Puhemies! Euroopan neuvosto on demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen ensimmäinen vaalija täällä meidän maanosassamme.
Tässä suhteessa haluan nimenomaan korostaa
kansallisten parlamenttien valtaa, koska myös
kansalliset parlamentit valitsevat edustajansa
Euroopan neuvostoon. Meillä ei ole mitään ylikansallista vaalijärjestelmää, vaan nimenomaan
aina parlamentti valitsee omat edustajansa.
Puhemies! Vuoden 96 lopulla, 97 keväällä
Suomi toimi Euroopan neuvoston puheenjohtajana, ja yleisesti on todettu se, että puheenjohtajuus oli todellinen menestys Suomelle. Tässä voidaan myös ehkä vähän kaihoisasti todeta, että

seuraavan kerran Suomi todennäköisesti, jos
tämä järjestelmä jatkuu, on puheenjohtaja vasta
20 vuoden kuluttua. Voi olla, että tästä eduskunnasta ei paljon enää ole ihmisiä seuraamassa sitä
asiaa.
Puhemies! Ed. Aaltonen myös viittasi, kuten
totesin, Euroopan neuvoston toiseen huippukokoukseen, joka pidettiin lähes täsmälleen vuosi
sitten Strasbourgissa. Suomesta oli valtuuskunta
presidentti Ahtisaaren johdolla, ja mielestäni
suomalainen valtuuskunta teki myös tässä kokouksessa hyvää, luotettavaa työtä.
Euroopan neuvoston huippukokoushanantoi
julkilausuman, jossa muun muassa korostettiin
vapaamman, suvaitsevaisemman ja oikeudenmukaisemman eurooppalaisen yhteiskunnan
luomista. Edelleen huippukokous antoi täyden
tuen Euroopan neuvostolle sen yrittäessä vahvistaa osuuttaan Euroopan yhtenäisyyteen, vakauteenja turvallisuuteen. Kuten ed. Aaltonen myös
totesi, Suomi sai aika merkittävän voiton, kun
huippukokous lähti tukemaan sinänsä odotetusti
Suomen vaatimusta ihmisoikeusasiamiehen toimen perustamisesta.
Puhemies! Ihan lopuksi muutama sana päällekkäisyyksistä Euroopan neuvoston, Euroopan
unionin ja Etyjin välillä. Tämähän on asia, josta
täällä eduskunnassa on usein puhuttu ja puhutaan eri yhteyksissä muuallakin.
Euroopan unioni on liittynyt eräisiin Euroopan neuvoston sopimuksiin, mutta, puhemies,
viimeinen, johon Euroopan unioni on liittynyt,
on vuodelta 79. Tämänjälkeen Euroopan unioni
ei enää ole liittynyt mihinkään Euroopan neuvoston sopimuksiin, mutta muun muassa Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on
suositellut Euroopan unionin liittymistä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen, Euroopan sosiaaliseen sopimukseen ja Euroopan neuvoston kulttuurisopimukseen. Muun muassa
Suomihan liittyi Euroopan neuvoston kulttuurisopimukseen jo ennen kuin Suomi tuli jäseneksi.
Kaikista neuvotteluista huolimatta Euroopan
unioni ei ole liittynyt mihinkään näistä kolmesta
sopimuksesta, vaan ilmeisesti, ainakin oma tulkintani on se, kysymys on aika pitkälle kilpailusta Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston
välillä myös näitten sopimusten osalta. Euroopan unioni katsoo, ettei sen arvolle sovi liittyä
esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Muuten on vaikea ymmärtää sitä,
miksi tätä edistystä ei ole tapahtunut, vaikka
muun muassa Suomessa me kansanedustajat
olemme sitä suositelleet.
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Muutenkin voidaan sanoa, puhemies, että
eräillä muillakin aloilla, menemättä nyt yksityiskohtiin, vallitsee tällainen kilpailutilanne Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston välillä. Sitä
ei varmastikaan voi välttää, enkä tiedä, onko sitä
syytäkään kokonaan yrittää välttää, mutta ainakin vähentää, jotta päällekkäistä työtä tehtäisiin
mahdollisimman vähän.
Puhemies! Etyjistä voisin todeta sen, että Etyj
on saanut hyvin vahvan aseman vaalien tarkkailussa. Kun olin yhdessä ed. Janssonin kanssa
viikonvaihteessa Latviassa valvomassa vaaleja,
niin tällä kertaa kuitenkin Euroopan neuvostolla
oli johtava rooli, koska Etyj ei ollut lähettänyt
sinne omaa parlamentaarista valtuuskuntaansa.
Voimme tässä todeta, niin kuin on todettu jo
kansainvälisissä tiedotusvälineissäkin, että Latviassa pidettiin vaalit, jotka olivat vapaat, demokraattiset ja rehelliset. Siinä mielessä Euroopan
neuvosto sai nyt ehkä harvinaisen tilaisuuden
olla johtamassa tätä vaalien tarkkailua.
Tässä suhteessa minun mielestäni Euroopan
neuvostolle ehdottomasti kuuluu oikeus olla tärkein vaalien tarkkailija. Tosin minun mielestäni
siinä ei kannata myöskään yrittää aiheuttaa sellaista tilannetta, että esimerkiksi Etyj tai Euroopan unionin parlamenttijotenkin tuntisivat, ettei
heitä tarvittaisi. Varmasti näitten vaalien valvonnassa entisissä sosialistimaissa tarvitaan kaikki
voimat, jotka sinne kutsutaan. Mehän nimenomaan matkustimme Latvian kutsusta tarkkailemaan näitä vaaleja. Emme me sinne tunkeneet
itseämme, vaan olimme heidän vierainaan.
Puhemies! Aivan viimeinen asia lyhyesti.
Usein sanotaan, että tällaiseen kansainväliseen
yhteistyöhön käytetään valtavasti rahaa. Euroopan neuvoston budjetti on vuodessa noin yksi
miljardi. Siellä työskentelee tuhat ihmistä vakinaisesti. Ainakin minulle on tullut se käsitys, että
Euroopan neuvosto on hyvin tehokas asiantuntijaorganisaatio, ja lisäpanostusta siihen tarvittaisiin nimenomaan näitten uusien demokratioitten
pyrkimysten tukemisessa. Tässä suhteessa näyttää kyllä siltä, että kaikki aina puhuvat voimakkaasti Euroopan neuvoston lisäresurssien puolesta, mutta kun sitten budjettia käsitellään, jota,
puhemies, eivät kyllä parlamentti ja yleiskokous
hyväksy, huomataan kuitenkin, että kasvu on
varsin vähäistä.
Ed. M. P o h jo 1 a: Arvoisa puhemies! Kun
olen liki kymmenkunta vuotta päässyt tarkkailemaan Euroopan neuvoston toimintaa sen kolmannen pilarin osalta ja sieltä käsin koko neu287 280320
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vostoa, niin ehkä voin myös vastata ed. Aittoniemelle, mitä hyötyä Euroopan neuvostosta on ylipäätänsäkään.
Ensinnä kuitenkin haluaisin omasta puolestani kohdistaa kiitokset Suomen Euroopan neuvoston valtuuskunnalle ja sen puheenjohtajalle
siitä aktiivisuudesta, jota he ovat osoittaneet jälleen kerran työskennellessään Euroopan neuvostossa ja antaessaan Suomen näkyä.
Euroopan neuvostossa on tällä hetkellä 40
maata, ja se kattaa yli 400 miljoonaa ihmistä. Se
on itse asiassa laajin paneurooppalainen järjestö
tällä hetkellä. Sen merkitys, johon kohta tulen
palaamaan, on hyvin moninainen. Olisin kaivannut tähän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomukseen jotain Euroopan neuvoston kolmannesta piiarista eli kunnallisten alueitten kongressista, Congress of Local and Regional Authorities of Europe, jonka tehtävä Euroopassa on tällä hetkellä erittäin merkittävä, mutta
kun on, niin kuin kertomuksessa todetaan, parlamentaarisen yleiskokouksen eli toisen pilarin toiminnasta, on tietysti selvää, että kuntakongressin toiminta ei tähän yhteyteen kovinkaan paljoa
pääse.
Kuitenkin esimerkiksi, kun Venäjä haki Euroopan neuvoston jäsenyyttä, oli tässä suhteessa
Euroopan kuntakongressin toiminta hyvinkin
merkittävä. Tässä valtuuskunnan kertomuksessa todetaan, että senjälkeen kun perustuslakiuudistustyö Venäjällä jatkui ja eteni, saatettiin tehdä päätös yleiskokouksessa Venäjän ottamisesta
Euroopan neuvoston jäseneksi, mutta tätä edelsi
toki tavattoman paljon muutakin selvittelytyötä
ja sellaista työtä, jolla saatiin vakuudet eurooppalaisittain siitä, että Venäjä tulee sitoutumaan
demokratiakehitykseen. Tässä roolissa muun
muassa Euroopan kunta- ja aluekongressi teki
merkittävää työtä.
Totean, että minulla oli tilaisuus tuolloin entisen presidentin Mollstedtin kanssa tehdä niin
sanottu maaraportti Venäjältä, jossa me selvitimme Venäjän kunnallis- ja aluehallinnon tilan,
sen, mikä se sillä hetkellä oli ja mikä se tulee
olemaan edellyttäen, että Venäjästä tulee Euroopan neuvoston jäsen. Venäjä sitoutui siinä
hyvin pitkälle meneviin demokratiauudistuksiin. Kun me tiedämme, että kunnallis- ja aluehallinnon tila sillä tasolla kuin Euroopan kunnallis- ja aluehallinnon peruskirjassa edellytetään, on se, mitä joka Euroopan neuvoston jäsenmailta ja myöhemmin myös unionin jäsenmailta edellytetään, on vaatimustaso ja rima
sangen korkealla.
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Tuossa raportissa me päädyimme esittämään
tuolloin, että huolimatta niistä monista ongelmista, joita paikallis- ja aluehallinnon demokratia kohtaavat Venäjän liittovaltiossa, raportoijat
uskovat, että Venäjän federaation jäsenyys Euroopan neuvostossa myönteisellä tavalla vahvistaisi paikallis- ja kunnallisdemokratian kehitystä
Venäjällä. Näin todella on tapahtunut. Venäjähän piti sekä alue- että kunnallistasolla demokraattiset vaalit ja on monella tavalla kehittänyt
lainsäädäntöä tähän malliin.
Arvoisa puhemies! Haluan palata tähän, koska tämä on ehkä ainoa kerta, jolloin Suomen
eduskunnassa voidaan näin vahvasti keskustella
Venäjästä ja sen merkityksestä Euroopalle ylipäätänsä. Toteaisin, että Venäjän merkitys Euroopalle, Euroopan neuvostolle, on koko Euroopan tärkeimpiä kysymyksiä. Siinä mielessä, kun
Gorbatshov esitti vuonna 1989 Strasbourgissa,
että Venäjä tulisi Euroopan neuvoston yhteyteen, että Euroopasta tehtäisiin eurooppalaisten
kansojen yhteinen koti, oli tämä tavattoman
merkittävä historiallinen lausunto, ja Gorbatshov ylipäätään tuolloin nähtiin erittäin suurena
eurooppalaisena. Minun käsitykseni on se, että
hän sellainen on edelleenkin. Hänen työnsä Euroopan rauhan hyväksi on tässä suhteessa mittaamaton.
Jäsenyysprosessi kesti sitten neljä vuotta. Senhän keskeytti Tshetshenian sota, niin kuin todettiin, ja ihmisoikeusrikkomuksiin, joita tuossa
yhteydessä tapahtui, Euroopan neuvosto puuttui
hyvin voimakkaasti.
Y dinkohta, joka täällä sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ed. Aaltosen että valtuuskunnan puheenjohtajan ed. Elon puheessa
on tullut vahvasti esille mutta johon myös haluan
yhtyä ja jota korostaa, on se, että Euroopan
neuvoston jäsenenä Venäjä sitoutuu, nimenomaan siis sitoutuu siihen eurooppalaiseen demokratiakehitykseen, joka näissä eurooppalaisissa asiakirjoissa on kirjattu. Tämä tarkoittaa
nimenomaan demokratia-, oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymyksiä.
Merkille pantavaa on se, että Suomen valtuuskunta yksimielisesti kannatti Venäjän jäsenyyttä Euroopan neuvostossa. Näin sen vuoksi,
että itse äänestystilanteessa 25. tammikuuta
1996 Venäjä hyväksyttiin Euroopan neuvoston
jäseneksi historian niukimmalla äänienemmistöllä. Ei siis ollut lainkaan selvää, että Venäjä
tultaisiin hyväksymään Euroopan neuvoston jäseneksi, niin suuria dubioita Venäjää kohtaan
tuolloin esiintyi.

Suomalaiset ovat myös korostaneet sitä, että
jäsenyys Euroopan neuvostossa antaa jokaiselle
Venäjän kansalaiselle oikeuden kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, kun
täällä kysyttiin sitä, mikä se konkreettinen merkitys.
Lopuksi, arvoisa puhemies, paitsi Venäjän liittymisen myötä, myös sen johdosta, että 16 niin
sanottua Itä-Euroopan kommunistimaata on
liittynyt Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna
96, koko Euroopan neuvosto on tullut uudenlaiseen vaiheeseen. (Ed. Laakso: Entistä kommunistimaata!) - Näin juuri, ed. Laakso, korjaan
tämän. Euroopan neuvoston rooli tulee hyvin
vahvasti olemaan se, että se auttaa näitä maita
poliittisten ja oikeudellisten järjestelmien uudistamisessa ja tällä tavalla se samalla lujittaa eurooppalaista turvallisuusrakennetta.
Työtä Euroopan neuvostossa riittää, ja se on
tehnyt hyvää työtä. Olen todella iloinen, että
suomalaiset ovat voineet osallistua tähän työhön
niin merkittävällä panoksella.
Ed. Halonen merkitään läsnä olevaksi.
Ed. Dr o m b e r g (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Markku Pohjolan puheenvuoroon haluaisin vielä kuitenkin ottaa
kantaa, kun hän puhui kuntakongressista ja kunnallisasioiden esiin ottamisesta raportissa. On
toki valitettavaa, että siinä ei ole sen enempää
otettu siitä työstä esille. Ehkä tulevassa raportissa saamme vähän painotetummin huomioon otetuiksi myös nämä kohdat.
Itse istun ympäristö-, paikallis- ja aluehallintokomiteassa. Todella olemme useaan kertaankin käsitelleet Venäjää ja sen demokratiaprosessia sekä niitä toimenpiteitä, joilla alue- ja kunnallispoliittisella tasolla pystyttäisiin tukemaan sitä
demokratisoitumisprosessia, joka on täysin välttämätön Venäjän integroimiseksi entistä tiiviimmin eurooppalaiseen yhteisöön.
Sen lisäksi, mitä siellä on tehty, on meneillään
Venäjän ympäristötilaa koskeva raportointivaihe ja myös Barentsin alueen ympäristökysymyksiä koskeva asia. Myös Itämeren alueen energiayhteistyöstä on juuri valmistunut raportti. Todellakin hyvin monipuolisesti myös Venäjän
asioita on käsitelty ja yritetty saada sitä kokonaisuutta hallintaan niin, että me pystyisimme näkemään sen tulevaisuudessa yhtenä demokraattisella valtiona Euroopan neuvoston yhteydessä.
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Ed. T i u r i :Arvoisa puhemies! Kiitän ed. M.
Pohjolaa kiitoksista. Euroopan neuvostossa suomalaiset ovat tehneet aika paljon työtä ja vielä
hyvääkin työtä.
Täytyy kuitenkin muistaa, että Euroopan neuvostossa ei ole mitään Suomen valtion tai sanotaan virallista edustusta vaan siellä jäsenet henkilökohtaisesti vastaavat kannanotoistaan. Esimerkiksi Venäjän kohdalla tilanne oli aika sekava, eikä Venäjä näytä kovin pitkälle päässeen
demokratiassa. Siinä saa venyttää aika paljon
Euroopan neuvoston perussääntöjä, että hyväksyy Venäjän mukaan. Mutta ehkä se on parempi
keino kuin ettei hyväksytä, koska silloin ainakin
Venäjä kuulee jatkuvasti siitä, mitä pitäisi tehdä,
jotta olisi demokratia.
Haluaisin muille kansanedustajille, jotka eivät
Euroopan neuvostossa ole, kertoa, että Euroopan neuvostossa julkaistaan aika paljon raportteja eri alueilta, julkaistaan raportteja tietenkin
myös esimerkiksi Venäjän tilanteesta, Albanian
tilanteesta jnp. Ne ovat hyvin hyödyllistä luettavaa, jos haluaa olla ajan tasalla. Niitä varmaan
saa Euroopan neuvoston Suomen kansliasta. Sillä lailla pysyy paremmin maailman tilanteen tasalla. Tietenkin, jos tyytyy vain sanomalehtien
pääotsikoihin, pysyy sanomalehtien tasalla, mutta sehän ei vastaa todellisuutta.
Esimerkiksi poliittisten asioiden lisäksi, jotka
ovat tärkeitä, kun jäseniä seurataan ja tarkastellaan, on paljon muita asioita. Itse esimerkiksi
olen osallistunut sellaisten raporttien käsittelyyn
ja osittain tekemiseenkin kuin Uuden teknologian vaikutukset työllisyyteen, Miten viestintätekniikka ja demokratia saadaan sopimaan toisiinsa, Euroopan avaruuspolitiikkaa, Ydinvoiman turvallisuus ja säteilyn terveydelliset vaikutukset. Siitä olen itsekin tehnyt siellä raportin tai
mielipiteen, joka on raportin liite. Raportin tekee
jokin komitea, ja mielipiteen siihen voi liittää
sitten jokin toinen komitea, joka haluaa myös
sanoa sanansa. Nämä yleensä ovat aika asiallista
tekstiä ja nimenomaan sellaista, joka on hyvin
informoivaa ja kuitenkin kansanedustajan luettavissa. Ne eivät ole mitään tieteellisiäjulkaisuja.
Viimeisin raportti, jonka tekemistä itse olen
hoitanut, on Pienhiukkasten terveydelliset vaikutukset. Nämä periaatteet toimivat sillä tavalla,
että valiokunta, tässä tapauksessa tiede- ja teknologiakomitea, ottaa raportin tehtäväkseen,
käsittelee sen, hyväksyy suositukset, ja sen jälkeen se menee Euroopan neuvoston yleisistuntoon tai pysyvän komitean käsittelyyn ja tulee
viralliseksi paperiksi. Tämä Pienhiukkasten ter-
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veydelliset vaikutukset tulee viralliseksi paperiksi
tänä syksynä, mutta se on jo julkinen asiakirja.
Kun kansanedustaja Mikko Elo taisi sanoa,
että EU:llä ja Euroopan neuvostolla on päällekkäisiä asioita, eivät ne oikeastaan ole päällekkäin, koska Euroopan neuvostossa on kuitenkin
40 jäsenmaata ja Euroopan unionissa vain 15,
joten kun halutaan Euroopan asioita käsitellä, ne
on käsiteltävä Euroopan neuvostossa ainakin.
Lisäksihän siellä on sitten Etelä-Kaukasian maita vieraina: Armenia, Azerbaidzan, Georgia ja
Balkanin maista Bosnia-Hertsegovina. Tarkkailijoitakin on, Israel, Japani, Kanada ja Yhdysvallat. Näiden tarkkailijoiden kanssa käsitellään
muun muassa maailman talousjärjestön Oecd:n
raportin asioita, joten siitäkin alueesta saadaan
eurooppalainen käsitys Euroopan neuvostossa.
Ed. J ä ä t te e n m ä k i : Arvoisa rouva puhemies! Haluan alussa puuttua pidemmän tähtäyksen asioihin ja periaatteellisiin kysymyksiin ja
kosketella samaa asiaa, josta muun muassa ed.
Elo alussa jo puhui, eli Euroopan neuvoston ja
Euroopan unionin yhteistyötä.
Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin tulisi pystyä sopimaan selkeämmästä työnjaosta.
Euroopan unionin 15 jäsenmaata voisivat niin
halutessaan toimia keskeisinä aloitteentekijöinä
Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin väliselle tiiviimmälle, suunnitellulle ja strategiselle
työnjaolle. Euroopan neuvoston ja Euroopan
unionin luonteet instituutioina ovat erilaiset,
eikä Euroopan neuvostoa tulisikaan nähdä odotushuoneena Euroopan unionin jäsenyydelle,
kuten tänä päivänä paljon valitettavasti tapahtuu. Euroopan neuvostolla on keskeinen ja tärkeä tehtävä demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistajana Euroopassa. Näiden tavoitteiden selkeämpi yhteensovitus olisi tarpeen muun muassa
Etyj:n kanssa.
Monet Euroopan neuvoston tehtävistä sopivat hyvin yhteen Euroopan unionin yleisten tavoitteiden kanssa. Koska Euroopan neuvostolla
on asiantuntemusta nimenomaan ihmisoikeusja demokratiasektoreilla, pitäisi Euroopan unionin tehdä näissä asioissa yhteistyötä nykyistä tiiviimmin Euroopan neuvoston kanssa.
Arvoisa puhemies! Haluaisin muutamalla sanalla kosketella myös demokratiaa ja vakautta
uusissa jäsenmaissa. Demokratian kehittymisen
kannalta on huolestuttavaa, että kansalaisyhteiskunta ei ole kehittynyt Euroopan neuvoston uusissa jäsenmaissa toivotulla vauhdilla. Koska
moni uusien jäsenmaiden kansalaisista kohtaa
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arkipäivän elämässään vaikeita taloudellisia ongelmia, on demokratian itujen liukuminen epädemokraattisten voimien tallattavaksi mahdollista. Uuteen ei jakseta uskoa, koska muutoksen
tulokset ovat nähtävissä hyvin hitaasti. Kansalaisten osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan uusissa jäsenmaissa on muutaman prosentin luokkaa. Kuitenkin tiedämme, että vapaan kansalaisyhteiskunnan kehittyminen on
edellytys demokratialle.
Euroopan neuvoston pitäisikin entistä enemmän tukea toisaalta eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa kansalaisjärjestöjen vahvistamiseksi uusissa jäsenmaissa ja toisaalta uusien
jäsenmaiden lainsäädännön kehittämistä niin,
että kansalaistoimintaa ja kansalaisyhteiskunnan kasvua voidaan tukea. Niin uusien kuin vanhempienkin jäsenmaiden on otettava vakavasti
osallistumisen kriisi, panostettava kansalaiskasvatukseen niin kouluissa kuin kansalaisjärjestöissäkin.
Lokakuun 17 päivänä vietetään köyhyydenvastaista päivää. Euroopan neuvoston tuleekin
huomioida ja se on toiminnassaan huomioinut
kansalaisten sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet,
jotka ovat entistä tiiviimmin osa luovuttamattomia ihmisoikeuksia. Euroopan neuvostossa
käynnistynyt sosiaalisten oikeuksien kampanja
on esimerkki työstä, jota Euroopan neuvoston
tulee tehdä. Menestyksekäs Euroopan neuvoston rasismin vastainen kampanja kuitenkin
osoittaa, että pelkät kampanjat eivät riitä. Tarvitaan myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja
selkeää politiikkaa jäsenmaissa. Ilman näitä
kampanjat jäävät tyhjiksi pr-harjoituksiksi.
Panostaessaan kansalaisten sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien tunnustamiseen Euroopan neuvosto voi tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Suomi voi olla ja se on
ollutkin tässä asiassa aloitteellinen.
Euroopan neuvoston muutos- ja sopeutumisprosessi jatkuu. Joulukuussa 97 perustettiin niin
kutsuttu viisaiden komitea selvittämään tulevaisuuden haasteita, suhteita muihin kansainvälisiinjärjestöihin ja mahdollisia muutoshankkeita.
Ryhmään kuuluu ulkoasiainministeri Tarja Halonen, joka varmasti tulee- toivon ainakin, että
hän tulisi, ja tuleekin ilmeisesti- meille kertomaan tämän viisaiden komitean työstä. Uusi toiminta jäsenvelvoitteiden seurannassa jatkuu tiiviinä. Toimintaa hiotaanja yhteistyötä ministerikomitean monitorointiin kehitetään. Tähän työhön Suomen edustajat ovat myös osallistuneet
hyvin aktiivisesti.

Arvoisa puhemies! Ensi vuonna Euroopan
neuvosto juhlii 50-vuotisjuhlavuottaan. Olisi toivottavaa, että Euroopan neuvoston edistämät
arvot olisivat tuolloin erityisesti esillä julkisessa
keskustelussa, mutta ennen kaikkea niin, että
Euroopan kansalaiset ja poliittiset päättäjät kunnioittaisivat kaikkialla nykyistä enemmän demokratiaa ja ihmisoikeuksia.
Kansanedustajia ja meitä kaikkia kansalaisia
tulee kannustaa ja varmasti kannustetaankin
huomioimaan tämä Euroopan neuvoston juhlavuosi. Opetusministeriö ottaa tämän varmasti
toiminnassaan huomioon niin, että tulevat sukupolvet voisivat sitoutua rakentamaan uutta Eurooppaa demokratian ja ihmisoikeuksien paremman kunnioituksen periaatteella.
Ed. Penttilä merkitään läsnä olevaksi.
Ed. L a a k s o : Rouva puhemies! Ed. Aaltonen viittasikin jo puheenvuorossaan, jonka hän
käytti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana,
Euroopan neuvoston toimintaan, joka kohdistuu kuolemanrangaistuksen poistamiseen Euroopan neuvoston jäsenmaiden lainsäädännöstä. Tilannehan on juridisesti sikäli mielenkiintoinen, että Euroopan neuvoston velvoite kuolemanrangaistuksen poistamiseksi ei juridisesti
sido vanhoja jäsenvaltioita. Euroopan neuvoston päätökset sitovat kyllä moraalisesti myös
Euroopan neuvoston vanhoja jäsenvaltioita,
mutta vasta aivan viime aikoina, sen jälkeen kun
Euroopan neuvosto on hyväksynyt tällaisen yleisen kuolemanrangaistuksen vastaisen periaatteen, uusien jäsenvaltioiden jäsenyysehtoihin on
liitetty myös velvoite poistaa kuolemanrangaistus.
Eli kysymys on kaksinainen ja hieman ristiriitaiselta vaikuttava. Vanhoilla jäsenvaltioilla on
moraalinen velvoite kuolemanrangaistuksen
poistamiseksi, mutta uusillajäsenvaltioilla on juridinen velvoite.
Monissa maissa- mutta ei esimerkiksi Suomessa- kuolemanrangaistus tunnetaan lainsäädännössä sodan aikana. Euroopan neuvoston
lähtökohtana on kuitenkin se, että kuolemanrangaistus pitäisi poistaa lainsäädännöstä sekä rauhan että sodan aikana.
Euroopan neuvostossa on syntynyt kuolemanrangaistuksen ympärillä aika laaja keskustelu, jossa kuolemanrangaistuksen poistamista
vaativat ovat joutuneet perustelemaan erityisesti
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niin sanottujen uusien demokratioiden edustajille ne syyt, miksi kuolemanrangaistus pitäisi lainsäädännöstä poistaa. Suomessa tätä keskustelua
on käyty vähemmän, ja ehkä siksi on syytä lyhyesti kerrata ne syyt, miksi Euroopan neuvosto
katsoo, että kuolemanrangaistus pitäisi poistaa.
Ensinnäkin Euroopan ihmisoikeussopimus,
jonka kaikki jäsenvaltiot ovat joutuneet allekirjoittamaan liittyessään Euroopan neuvoston jäseneksi, pitää oikeutta elämään keskeisenä periaatteena. Oikeastaan voidaan sanoa, että tämä
on se peruslähtökohta, josta Euroopan neuvosto
myöhemmin, itse asiassa 90-luvulla, on lähtenyt
tavoitellessaan sellaista Eurooppaa, jossa ei tunneta kuolemanrangaistusta.
Mutta on olemassa myös joukko muita syitä.
Tutkimukset, joita on tehty esimerkiksi vertailtaessa Yhdysvaltojen ja Kanadan rikollisuutta ja
rangaistusasteikkoja, osoittavat varsin yksiselitteisellä tavalla sen, että kuolemanrangaistus ei
suinkaan toimi sellaisena pelotteena, jollaiseksi
se usein kuvitellaan. Samanaikaisesti kun Yhdysvalloissa otettiin käyttöön useissa osavaltioissa
kuolemanrangaistus, se poistettiin Kanadan
lainsäädännöstä. Yhdysvalloissa vakavien henkirikosten määrä ei ole kuolemanrangaistuksen
käyttöönotosta huolimatta vähentynyt vaan lisääntynyt. Sen sijaan Kanadassa, missä kuolemanrangaistus poistettiin, vakavien henkirikosten määrä on vähentynyt.
On tietenkin selvää, että kysymys ei ole vain
kuolemanrangaistuksesta, siitä, onko sitä vai
eikö ole, vaan kysymys on luonnollisestikin laajemmasta ongelmakentästä. On kuitenkin voitu
osoittaa se, että kuolemanrangaistus raaistaa rikoksia. On paljon sellaisia tapauksia, joissa henkirikokseen syyllistynyt on ikään kuin päästänyt
päiviltä myös todistajat siksi, että kuolemanrangaistus tulisi jo tästä ensimmäisestä murhasta.
Tästä syystä on huomattu, että kuolemanrangaistuksella on rikoskäytäntöä raaistava suunta.
Mitä tulee niin sanottuihin uusiin demokratioihin, niin yksi keskeisimmistä syistä, miksi Euroopan neuvosto on asettanutjäsenyysedellytykseksi sitoutumisen kuolemanrangaistuksen poistamiseen, on se, että paitsi lainsäädäntö, myös
oikeuskäytäntö on suhteellisen kehittymätöntä.
Tämä on aiheuttanut paljon virheitä. Esimerkiksi Ukrainassa ehdittiin teloittaa jo kolme ihmistä
eräistä murhista, ja todellinen sarjamurhaaja,
joka oli syyllistynyt näihin toimiin, löytyi vasta
myöhemmin. On tietenkin selvää, että nämä virheet ovat korjaamattomia. Yhdysvalloissa on
tehty laajin virheellistä oikeuskäytäntöä koskeva
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tutkimus kuolemanrangaistusten osalta, ja on
todettava, että Yhdysvalloissakin, jonka oikeuskäytäntö on varsin pitkälle kehittynyt, virheitä
on ollut useita kymmeniä. Nämä ovat siis kaikki
luonteeltaan peruuttamattomia virheitä kuolemanrangaistuksen toimeenpanossa.
Eli kehittymätön oikeuskäytäntö saattaa johtaa siihen, että kuolemanrangaistusta käytetään
varsinkin sellaisissa rikoksissa, jotka joutuvat
vahvan julkisen huomion ja julkisen mielipidekuohunnan kohteeksi. Kuolemanrangaistusta
käytetään ikään kuin menetelmänä, jolla mediaa
ja julkista mielipidettä, yleistä mielipidettä tyynnytellään riippumatta siitä, ovatko oikeudelliset
lähtökohdat tuomiota julistettaessa pitävät vai
eivät. Tästä syystä Euroopan neuvosto katsoo,
että kuolemanrangaistus on poistettava lainsäädännöstä. Kuten jo aikaisemmin totesin, Suomi
on poistanut omalta osaltaan kuolemanrangaistuksen sekä rauhan että sodan aikana.
Käytännöt eri maissa, rouva puhemies, vaihtelevat. Kuten ed. Aaltonen totesi, uudet jäsenmaat, muun muassa Ukraina ja Venäjä, sitoutuivat välittömästi tultuaan Euroopan neuvoston
jäseneksi niin sanottuun moratorioon eli siihen,
että ne eivät enää toimeenpane kuolemantuomioita. Tämän lisäksi nämä maat ottivat velvoitteeksi kuolemanrangaistuksen poistamisen tietyn ajanjakson kuluessa myös omasta lainsäädännöstään.
Euroopan neuvoston raportoijat pääsivät kuitenkin selville Ukrainan osalta siitä, että vielä
keväällä 1997 maassa suoritettiin teloituksia siitä
huolimatta, että Ukraina oli ottanut itselleen velvoitteen moratorioon, toisin sanoen siihen, että
kuolemantuomioita ei toimeenpanna. Euroopan
neuvosto on tutkinut varsin yksityiskohtaisesti
nämä kuolemantuomiot ja niiden syyt ja tehnyt
joukon esityksiä Ukrainalie muun muassa lainsäädännön muuttamiseksi siten, että moratorion
ylläpito voidaan varmistaa.
Mielenkiintoista oli se, että Ukrainan osalta
esimerkiksi salassapitosäännökset aikaansaivat
sellaisen tilanteen, että vaikka moratorio oli olemassa, niin samanaikaisesti tieto ei kulkenut esimerkiksi vankilanjohtajille, ja teloituksia toimeenpantiin. Ukrainassa tilannetta on monimutkaistanut myös pallottelu presidentin, hallituksen ja parlamentin välillä. Kukaan ei ikään
kuin halua ottaa viime kädessä vastuuta siitä,
että kuolemanrangaistus poistettaisiin lainsäädännöstä tilanteessa, jossa rikollisuus ja myös
vakavien henkirikosten määrä ovat maassa vahvasti kasvussa.
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Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on varsin selväsanaisesti asettanut tavoitteeksi sen, että Ukrainassa moratoriota kunnioitetaan ja Ukraina muuttaa omaa lainäsäädäntöään. Kuten ed. Aaltonen totesi, ikään kuin tietynlaisena uhkana tässä toimii mahdollisuus Ukrainan valtuuskunnan valtakirjojen hylkäämiseen,
josta jo kerran on käyty vakava ja pitkä keskustelu Euroopan neuvostossa. Ukrainan valtuuskunnan kunniaksi on sanottava se, että se on ryhtynyt
asian vaatimiin toimenpiteisiin. Tällä hetkellä
maan parlamentissa on käsittelyssä kuolemanrangaistuksen poistaminen lainsäädännöstä. Salassapitomääräyksiä on jo muutettu sellaisiksi,
että niiden taakse ei voida ikään kuin vetäytyä.
Todettakoon myös Ukraina vielä esimerkiksi
pelotteesta. Kuolemanrangaistuksen puoltajat
aina kertovat, että kuolemanrangaistus toimii
nimenomaan pelotteena ja estää vakavien henkirikosten toteuttamisen, mutta niin Ukrainassa
kuin useimmissa muissakin sellaisissa maissa,
joissa kuolemantuomioita on täytäntöönpantu,
se on yleensä tehty täysin salassa, niistä ei ole
kerrottu julkisuuteen eikä myöskään omaisille.
Ukrainassa vielä esimerkiksi kuolemaantuomitut on haudattu vielä salaiseen paikkaan. Eli tällaisella pelotevaikutuksella, johon kuitenkin vedotaan säilytettäessä kuolemantuomiota ja puolustettaessa sitä, ei käytännössä salassapitomääräysten takia ole ollut merkitystä.
Olemme joutuneet tekemään kuolemanrangaistuksen osalta myös tiettyä ennalta ehkäisevää työtä. Latvia on esimerkki siitä, että vaalitaistelun tuoksinassa sekä hallituksen että parlamentin taholta esitettiin näkökohtia kuolemanrangaistuksen palauttamiseksi. Euroopan neuvosto ilmaisi omana kantanaan varsin yksiselitteisesti, että mikäli Latvia palauttaa kuolemanrangaistuksen, se johtaa välittömiin sanktiotoimiin Euroopan neuvoston taholta.
Myös Albanian osalta on tapahtunut samalla
tavalla. Albanian vaikean sisäpoliittisen tilanteen tuloksena sekä parlamentin että hallituksen
taholta on kuulunut ääniä kuolemanrangaistuksen palauttamisen puolesta. Euroopan neuvosto
kääntyi hallituksen puoleen ja on saanut asiaa
koskevan vastauksen, jossa ilmoitetaan, että
kuolemanrangaistusta ei vaikeasta tilanteesta
huolimatta aiota maassa palauttaa.
Rouva puhemies! Ehkäpä tämä riittää tältä
osin. Tämä varmasti osoittanee sen, että kuolemanrangaistuksen poistaminen on ollut viime
vuosina varsin keskeisellä sijalla Euroopan neuvoston toiminnassa.

Ed. Vähän ä k k i (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Laakso puhui mielenkiintoisella tavalla kuolemanrangaistuksen poistamisen tarpeellisuudesta ja toi esiin sille hyviä
perusteita.
Minä muistan, että aikoja sitten, kun oppiäitini professori Inkeri Anttila rikosoikeudessa esitelmöi kuolemanrangaistuksesta, hän sanoi, että
rangaistuksen on täytettävä ainakin kaksi tärkeää ehtoa. Ensiksikin mahdollisen virheen tapahtuessa tuomitsemisessa on oikeustilan palauttamisen tuomitulle oltava välttämättömyys.
Vaikea nimittäin on kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon jälkeen oikeustilaa palauttaa, jos
syytön on jo tuomittu.
Toinen hänen mielestään myös tärkeä seikka
on se, että rangaistuksen on oltava mitattavissa,
eli sakko taikka vankeus on "osa Ollilie ja pala
Paavolle". Aina löytyy sopiva rangaistus. Mutta
miten mitataan kuolemanrangaistusta? Jos syyllistyy yhteen murhaan, niin tuomitaan kuolemaan. Entä jos murhaa todella kaksi tai viisi?
Keskiajalla mittaus yritettiin suorittaa sillä tavalla, että poistettiin kädet ja jalat ja sitten vasta
pää, kun oli viimeinenkin murha esissä. Eli se
menee mahdottomuuksiin ...
Näin ollen on erinomaisen hyvä, että ed.
Laakson kaltaiset henkilöt Euroopan neuvostossa puolustavat kuolemanrangaistuksen vastaisia
näkemyksiä. Ovathan eräät maat jo suunnitelleet
paluuta kuolemanrangaistuksen käyttämiseen.
Kaikki tämä sen vuoksi, että ne eivät siihen suurin surminkaan lähtisi.
Ed. Laakso (vastauspuheenvuoro): Rouva
puhemies! On vielä sanottava se, että useimmiten
perusteluna kuolemanrangaistuksen säilyttämiselle on ikään kuin yleinen mielipide, vetoaminen
yleiseen mielipiteeseen. On totta se, että yleinen
mielipide varsinkin sellaisten rikosten yhteydessä, jotka synnyttävät suuria tunnekuohuja, on
hyvin verenhimoinen. Muistan, että kun Suomessa suoritettiinjokin aika sitten tutkimus kuolemanrangaistuksesta ja vähän muunkinlaisista
toimenpiteistä, jotka kohdistuisivat miespuolisten henkilöiden ala puoleen, niin huomattava osa
suomalaisista kannatti tämän kaltaisia rangaistustoimenpiteitä. Eli yleinen mielipide vaatii verta, mutta me emme voi juosta yleisen mielipiteen
perässä.
Sanottakoon vielä se, että minulla oli mahdollisuus käydä Shamil Basajevin, Tshetshenian vtpääministerin, kanssa mielenkiintoinen keskustelu kuolemanrangaistuksesta. Hän kertoi, kuin-
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ka kuolemanrangaistus toimeenpannaan sari'an
mukaisesti: kuoleman on tultava silmänräpäyksessä, mutta se ei estä sitä, ettei ennen silmänräpäyksellistä kuolemaa ulkonevia osia voida yksitellen poistaa.
Ed. A i t t on i e m i: Rouva puhemies! Minä
en halua millään tavalla vähätellä niiden kansanedustajien toimintaa, jotka edustavat Suomea
Euroopan neuvoston valtuuskunnassa, mutta
kuten aikaisemmin, jo vuosi sitten, olen entistä
vakuuttuneempi siitä, että Euroopan neuvoston
asema on hyvin merkityksetön ja käy yhä merkityksettömämmäksi. Se on eräänlainen humaani
hyminäkerho, joka vastaa tietysti jonkinlaista
Rooman klubia heikoimmillaan. Toisin sanoen
se ei anna mitään sellaista yhteiskunnalle eikä
kansainyhteisölle, millä olisi merkitystä. Sen näkee jo valtuuskunnan kertomuksestakin. Niitä
käsitellään kaksi kerrallaan, niitä voisi käsitellä
aina neljä kerrallaan, kerran eduskuntakaudessa, niin se ehkä olisi ihan hyväkin.
Euroopan neuvoston merkityksettömyys näkyy jo siinä, että Euroopan unioni ei millään
tavalla reagoi Euroopan neuvoston tapahtumiin,
sen tekemiin sopimuksii.1. Se pysyy täysin ulkopuolisena. Näin ollen näkee selkeästi, että sillä ei
ole mitään merkitystä myöskään Euroopan
unionin ja Euroopan yhteisön taholla.
Jos katsotaan, mitä Euroopassa on tapahtunut, niin Venäjä on tälläkin kertaa Euroopan
neuvoston jäsen. Onko asia niin, että ihmisoikeuksista huolehditaan siinä sekasorrossa ja
anarkiassa, joka siellä on menossa? Euroopan
neuvoston taholta siitä ei kuitenkaan seuraa minkäänlaisia seuraamuksia. Sama on Balkanin
kohdalla; siellä tosin harvat maat ovat Euroopan
neuvoston jäseninä. Demokratiassa ollaan Euroopassa menossa huonompaan suuntaan kuin
aikaisemmin. Näin ollen Euroopan neuvostolla
ei ole kovin paljon merkitystä. Ehkä tämä viisaidenkomitea nyt on sellainen- minä vain ihmettelen, miksi minua ei ole siihen kutsuttu- mutta
siitä huolimatta, ehkä se antaa jotakin pontta ja
tulevaisuutta Euroopan neuvostolle. Olen vilpittömästi tätä mieltä enkä halua mitenkään keskustelua ärsyttää.
Ulkoasiainministeri H a 1o n e n : Arvoisa
puhemies! Kyllä se tietysti syntyy, niin kuin edellisinäkin vuosina, ed. Aittaniemen tämän suuntaisten puheenvuorojen johdosta. Sanoisin vain
lyhyesti, kun uskon kuitenkin kaikista ihmisistä
perusasetelmaltaan hyvää, niin uskoisin, että
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vain suuri tietämättömyys voi aiheuttaa sellaisen
puheenvuoron, jonka ed. Aittoniemi piti.
Euroopan unioni arvostaa erittäin paljon Euroopan neuvoston työtä. Juuri sen vuoksi Euroopan neuvosto on muun muassa Ukrainan ja Venäjän osalta sitoutunut maksamaan suuren määrän kustannuksia siitä, että Euroopan neuvosto
asiantuntijana tekee sen työn, josta yhteisesti on
sovittu.
Ed. L a a k s o (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Syy siihen, miksi ed. Aittoniemeä ei
ole kutsuttu viisaiden komiteaan, löytyy hänen
äsken käyttämästään puheenvuorosta ja kaikista
edellisistä, joissa hän on käsitellyt Euroopan neuvoston tilannetta.
Ongelmahan on se, että ed. Aittoniemi ei tässäkään asiassa ole tutustunut lainkaan tilanteeseen. Te esitätte, että esimerkiksi EU ei arvosta
Euroopan neuvostoa. Te ette varmaan tiedä, että
Euroopan unioni on mukana kaikissa Euroopan
neuvoston työryhmissä, sitä te ette tiedä. Te ette
tiedä, että on säännöllisiä neuvotteluja Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston johdon välillä, sitä te ette tiedä. Te ette tiedä, että Euroopan
neuvoston yleiskokouksen ja europarlamentin
johdon välillä on säännölliset neuvottelut, sitä te
ette tiedä. Te ette tiedä sitä, että - no, te ette
tiedä yhtään mitään. Anteeksi, että minun täytyy
näin karkeasti sanoa tämä asia.
Ed. I s o h o o k a n a - A s u n m a a (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Ed. Aittaniemen äskeinen puheenvuoro pakottaa ottamaan esiin ainakin yhden näkökulman, joka on
ollut aiemmissa puheenvuoroissa ollut aika vähän esillä. Se on se, että yksi Euroopan neuvoston tärkeimmistä tehtävistä on myös käsitellä
vähemmistökysymyksiä. Vähemmistökysymysten käsittely on mielestäni hyvin tärkeätä, jos
katsotaan esimerkiksi tämän päivän Euroopan
karttaa, puhumattakaan siitä, jos palataan Euroopan historiaan. Useimmat avoimet konfliktit
ja sodat ovat syntyneet juuri siitä, että vähemmistökysymyksiä ei ole pystytty ratkaisemaan.
Useimmat arvioivat, että tulevaisuudessa paikalliset konfliktit tulevat olt-wdan mahdollisesti entistä useammin sotien ja vaikeitten konfliktien
alkusyynä.
Sen takia, ed. Aittoniemi, jos Euroopan neuvostolla ei ole mitään muuta merkitystä, niin
minusta on jo aika arvokasta se, että siellä eri
kulttuurit kohtaavat toisensa ja siellä opitaan
ymmärtämään toinen toistaan ja nimenomaan
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opitaan kunnioittamaan myös vähemmistöryhmiä. Tässä piilee kyllä aika paljon tulevaakin
ajatellen. Jos Euroopan neuvosto kykenee tätä
kautta estämään yhdenkin konfliktin tai yhdenkin sodan tulevaisuudessa, silloin se on jo täyttänyt tehtävänsä, ja se on aika pieni hinta Euroopan sodista.
Ed. M. P o hj o 1 a (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Todettakoon Euroopan neuvostosta myös se, että se on portti Euroopan
unioniin. Jollei täytä niitä kriteerejä, demokratiatavoitteita, humanismin perusedellytyksiä,
jotka Euroopan neuvoston asiakirjoissa on asetettu, ei ole asiaa Euroopan unioniin. Kyllä Euroopan neuvoston rooli on mitä moninaisimmilla elämänaloilla tavattoman suuri, mutta se ei
yhdessä keskustelussa käy ilmi. Täytyy tutustua
neuvoston tehtäviin syvemmin.
Ed. A i t t on i e m i (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Tämä on eräs minun suuria
päiviäni, kun itse ulkoministeri vastasi puheenvuorooni. Sitä ei kaikille kansanedustajille aina
tapahdukaan. Kaiken lisäksi ed. Laakso ,joka on
hyvin sujuvasanainen, menetti tietyllä tavalla
malttinsa ja oli pakotettu itse lopettamaan puheenvuoronsa tavallaan kesken.
Mitä tulee siihen, että totesin, että Euroopan
neuvosto on hyminäkerho, se on hyminäkerho,
jolla ei ole mitään konkreettista merkitystä. Mitä
tulee Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston
välisiin suhteisiin, itse Suomen valtuuskunnan
puheenjohtaja ed. Elo totesi, että Euroopan
unioni ei ole liittynyt Euroopan neuvoston sopimuksiin. Minähän vain tässä viisaampia, viisaidenkerhon jäseniä, yritin myötäillä. Tällä tavalla
oppii, kun kuuntelee tarkasti toisten puheita.
Minä olen kyllä aivan samaa mieltä kuin ed.
Elo, että ei Euroopan unionilla ja Euroopan neuvostolla ole keskeistä vaikuttavaa suhdetta minkäänlaista. En minä sano, että tämä Euroopan
neuvosto olisi huono asia. Mukavahan siellä on
kohdata ja keskustella kaikella tavalla humanistisesti, mutta sillä ei ole mitään merkitystä missään, ei demokratian eikä ihmisoikeussuhteiden
muodossa.
Ulkoasiainministeri H a 1 o n e n : Arvoisa
puhemies! Se, minkä takia Euroopan unioni ei
ole liittynyt Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen, johtuu taas toisesta asiasta, jonka
uskoisin, että myös ed. Aittaniemi pienen pohtimisen jälkeen tietää. Nimittäin Euroopan unio-

nilla ei ole vielä oikeudellisen henkilön luonnetta.
Se ei voi allekirjoittaa. Se johtuu siis siitä, että
unioni ei voi sopimusosapuolena allekirjoittaa
tätä ihmisoikeussopimusta. Jos Euroopan unionille myöhemmin tulee tällainenjuridinen henkilöllisyys, senjälkeen todennäköisesti se tulee allekirjoittamaan tämän. Sekin asia on jo ratkaistu,
kumpi tuomioistuin silloin on ylempi. On katsottu, että Strasbourgin tuomioistuin tulisi olemaan
ylempi.
Tämä keskustelu puolestaan- arvoisa puhemies, haluaisin kertoa sen ed. Aittaniemelle käytiin tässä talossa erittäin perinpohjaisesti silloin, kun oli Euroopan unionin hallitustenvälinen konferenssin tuloksesta ja Amsterdamin sopimuksen allekirjoittamisesta kyse. Sen keskustelun olisimme voineet käydä toisessakin yhteydessä.
Ed. Elo (vastauspuheenvuoro): Puhemies!
Ed. Aittaniemi haluaa omalla puheenvuorollaan
ärsyttää meitä muita ja saada keskustelua aikaan.
Yhdyn ensinnäkin siihen, mitä ed. Laakso sanoi siitä, minkä takia ed. Aittoniemeä ei ole kutsuttu viisaihin mukaan. Hänen puheenvuoronsa
osoittaa sen, ettei hän ole viisas eikä hän, puhemies, ymmärrä edes mitä sana viisas tarkoittaa.
Jos hän sen ymmärtäisi, ei hän tällaisia puheenvuoroja käyttäisi.
Puhemies! Ihan vakavasti ottaen, ed. Aittaniemen olisi hyvä perehtyä muun muassa siihen arvostukseen, mikä Euroopan neuvostolla on uusissa jäsenmaissa. Aina, kun me käymme näissä
uusissa jäsenmaissa tai kun me tapaamme heitä
Strasbourgissa Euroopan osaston kokouksissa,
suuri arvostus on Euroopan neuvoston asiantuntemusta kohtaan nimenomaan demokratiakysymyksissä, ihmisoikeuskysymyksissä ja oikeusjärjestyksen osalta. Näin on, ed. Aittoniemi.
Ed. 0 l i n (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Olen erittäin iloinen kuultuani useissa
kansainvälisissä yhteyksissä, että Suomen edustajat Euroopan neuvostossa ovat kyvykkäitä ihmisiä. He tuntevat kansainvälisen politiikan tavoitteet ja menettelytavat, ja tämä pätee nimenomaan Euroopan neuvostossa toimiviin kansanedustajiin.
En usko, että ed. Aittaniemi on pahansuopa.
Hän on valinnut toimintatavakseen sen, että hän
ei matkusta kansanedustajana Suomen rajojen
ulkopuolelle. Sitä periaatetta pitää kunnioittaa.
Mutta samalla meillä muilla on oltava tilaisuus ja
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mahdollisuus siihen, että hän kunnioittaa myös
Suomen sitä linjaa, jota Euroopan neuvoston
kauttakin näiden edustajien toimesta edistetään
juuri demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.
Ed. 1 a n s s o n : Värderade talman, arvoisa
puhemies! Kymmenen vuotta sitten, kuten me
olemme kuulleet monta kertaa jo, Suomi liittyi
jäsenmaana numero 22 Euroopan neuvostoon,ja
nyt Euroopan neuvostossa on 40 jäsenmaata.
Kymmenessä vuodessa on tapahtunut erittäin
paljon sellaista, missä Euroopan neuvostolla on
ollut jopa johtava rooli Euroopan kehityksessä.
Mahdollisesti olisi parempi olla puhumatta
siitä, mistä kollega ed. Aittaniemi puhui. Sen
tiedän omasta kokemuksestani vain, miten loukkaavaa tämmöinen puhe on näissä 17 uudessa
jäsenmaassa Tallinnasta Sotiaan niin sanoakseni. Näissä maissa ja muissakin jäsenyys Euroopan neuvostossa koetaan opiskeluna demokratian akatemiassa, kuten he yleensä sanovat.
Omasta kokemuksestani tiedän myös, ettäjäsenyys asianomaisen maan Euroopan neuvoston
valtuuskunnassa on merkittävä kokemus ja
yleensä hyvin nopeastikin vie hallitukseen. Valtuuskuntien jäsenyyttä ja aktiivisuutta arvostetaan todella. Sen tiedän. Muu ei pidä paikkansa
valitettavasti, ed. Aittoniemi. Sen takia on jopa
vähän häpeällistä Suomen eduskunnasta kuulla
tuommoista puhetta.
Värderade talman! Jag skall bara i korthet ta
upp det som står mig kanske närmast i anslutning
tili verksamheten i Europarådet just nu och det är
övervakningssystemet, "monitoringen". Den har
berörts i korthet här,jag skall bara nämna den på
följande sätt: 40 medlemsländer har avstått från
sin suveränitet, avstått från makten att bestämma innanför sina egna gränser tili förmån för
Europarådet och det på två sätt.
Med det monitoringssystem vi har har länderna på förhand förbundit sig att kunna bli föremål
för övervakning i syfte att förhindra överträdelser av medlemskapsvillkoren och för att genom
en preventiv kontroll utifrån tillåta inspektion
inom länderna. Det är en högst remarkabel åtgärd som dessa 40 medlemsländer, inte bara de
som är nya efter oss efter 1990, utan alla 40 har
förbundit sig tili.
Den andra övervakningsmekanismen är ju
som vi vet repressiv och utförs via människorättsdomstolen. Det är alltså fråga om den domstol
som från den 1 november i år blir en domstol med
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40 domare på heltid, en domstol där människorättskommissionens såll slopas och där rätt skipas för oss alla i ett repressivt rättssystem under
konventionens jurisdiktion. Kollegan Markku
Pohjola sade att det kan röra sig om mer än 400
miljoner människor. F örvisso är det så, men det
brukar sägas att det under konventionens jurisdiktion nu finns 750 miljoner medborgare i Europa, så det är fråga om en högst väsentlig omständighet.
Arvoisa puhemies! Miten jäsenmaan tulee
käyttäytyä, jotta se toimisi jäsenmaana ja se voitaisiin hyväksyä jäsenmaaksi, siitä on ollut aika
paljonkin keskustelua Euroopan neuvostossa
juuri siinä yhteydessä, kun seurantajärjestelmää,
monitorointijärjestelmää, on kehitelty. Nyt se on
voimassa kaikissa 40 jäsenmaassa, ja se lähti
käyntiin Halonen Orderista aikoinaan, nykyisen
ulkoministerimme aloitteesta, tästä erittäin tunnetusta Order 488:sta, jonka nyt uusi suositus
1115 on korvannut.
Kaikkien jäsenmaiden tulee nyt käyttäytyä
niin, että jos maa ei olisi jäsen, se voitaisiin hyväksyä jäseneksi. Tämä on aika ytimekäs määritelmä ja sen puitteissa toimitaan ja toimimme
seurantakomiteassa. Jos seurantakomitean ennalta ehkäisevä toiminta jossain yksittäisessä tapauksessa ei ole toiminut tai muuten ihmisoikeuksia tai vähemmistöoikeuksia on loukattu jossain jäsenmaassa, niin tuomioistuin jälkeenpäin
toimivalla tuomiolla korjaa sen, mitä väärin on
mennyt.
Kun ensi vuonna Euroopan neuvosto täyttää
50 vuotta, niin minäkin olen täysin vakuuttunut
siitä, että ellei Euroopan neuvosto olisi laajentunut kymmenen viime vuoden aikana niin kuin se
on laajentunut, niin Euroopan kartta olisi tänä
päivänä täysin toisenlainen.
Ulkoasiainministeri H a 1o n e n : Arvoisa
puhemies! Parlamentaarinen yleiskokous on ollut, niin kuin Suomenkin ryhmän toimintakertomuksista käy ilmi, jälleen erittäin aktiivinen, ja
olen muuallakin kuin Suomen eduskunnassa painottanut sitä, että mielestäni ehkä kaikkein ansiokkainta Euroopan neuvoston toiminnassa ihmisoikeustuomioistuimen ohella on nimenomaan sen parlamentaarisen puolen toimivuus.
Tätä haluaisin perustella kahdellakin tavalla.
Toinen on se, että tällaiset keskustelut, joita tänään eduskunnassa on käyty, ovat hyödyllisiä.
Vaikka valitettavasti ed. Aittaniemi pikemminkin kiusaa kuin on aidosti tiedonhaJuinen näissä
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keskustelutilaisuuksissa, ne kuitenkin antavat
mahdollisuuden keskusteluun aika laajastikin
siitä, mitä on tapahtunut.
Uusissa jäsenmaissa nämä keskustelut ovat
paljon totisempia. Niissä mennään lävitse sitä,
onko todella annettu Eurooppaan, maailmaan,
oikea kuva yhteiskunnasta ja ollaanko menossa
oikeaan suuntaan. Ne ovat useimmissa Euroopan uusissa demokratioissa olleet totisia paikkoja, kun on Euroopan neuvoston kannanottoja
katsottu lävitse tai kun sen vaatimia muutoksia
on koetettu viedä eteenpäin. Viimeksi tietysti
Latvia on hyvä esimerkki siitä, miten sekä Euroopan neuvoston että Euroopan unionin yhteistyö on vienyt asioita oikeaan suuntaan.
Toisaalta kun Euroopan neuvosto aina yhdistetään ihmisoikeuksiin, tekee mieli alleviivala
myös sen toiminnan laaja-alaisuutta. Ihmisoikeudet ovat sen keskeinen ydin, mutta Euroopan
neuvosto on myös huomattavasti laaja-alaisempi
yhteistyöfoorumi,ja se on tänään jo keskustelussa tullut esille. Tämä on mielestäni tärkeätä myös
siitä syystä, että kun uusienjäsenmaiden kansanedustajat saapuvat Strasbourgiin muiden tehtäviensä ohella, heillä on ihmisoikeuksia ja demokratiaa, niin tärkeitä kuin ne ovatkin, laajempi
yhteistyökenttä Euroopan muiden maiden parlamentaarikkojen kanssa. Näin me voimme tosiasiassa vaikuttaa koko Euroopan laajuisesti hyvin monella eri sektorilla mielipiteisiin, ja se tapahtuu perinteisesti hyvin tasaveroisen ja sanoisinko tässä mielessä kollegiaalisen hengen
vallassa.
Jotta muistaisin myös hyvin tärkeän asian,
sanon sen heti tähän aluksi, kun on nimenomaan
meidän kansanedustajiemme toiminnasta kyse.
Haluan omalta puoleltani pöytäkirjoihin merkitä sen, että haluan kiittää siitä yhteistyöstä, joka
on näiden kahden kertomusvuoden aikana ja
myös niidenjälkeen ollut Suomen hallituksen, eri
ministeriöiden ja eduskunnan välillä. Me emme
ihan kaikista asioista ehkä aina ole olleet samaa
mieltä, mutta hämmästyttävän monista asioista,
ja ed. Tiuri toi esille sen, että itse asiassa jokainen
kansanedustaja vastaa siellä omista mielipiteistään niin, että siellä on korostunut yksilöllinen
vastuu ja siihen liittyvä ryhmätoimin ta. Edelleen
haluan toistaa sen, että hämmästyttävän selkeästi tulee suomalainen profiili nimenomaan pohjoisen demokratian ja kansalaisten perusoikeuksien
puoltajana esiin, joten kiitokset tästä. Toivon,
että seuraavassa eduskunnassa, jossa seuraavan
kerran vasta näistä asioista puhutaan, jatkuu
sama traditio.

Arvoisa puhemies! Euroopan neuvoston laajentuminen on ollut tämänkin keskustelun aikana useammankin kerran esillä. Mielestäni kymmenen viime vuotta tulevat osoittamaan sen, mihin ed. Jansson päätti puheenvuoronsa: että se
riski, jonka Euroopan neuvosto otti hyväksyessään Euroopan uusia demokratioita varsin nopeassa tahdissa jäsenikseen, kannatti. Varmasti
historioitsijat tulevat mielenkiinnolla seuraamaan niitä keskusteluja, joita on käyty sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa että vastaavasti kunkin jäsenmaan
omissa parlamenteissa koskien hyvin monen uuden maan, mutta ennen kaikkea Venäjän jäseneksi ottoa.
Suomi oli yksi niistä valtioista, jotka voimakkaimmin ajoivat järjestön nopeaa laajentumista,
ja tässä meidän johtoajatuksenamme oli integroiminen eristämisen sijaan. Tämän päivän keskustelua valmistellessani muistelin monia niitä
haastatteluja ja keskusteluja, joita käytiin tämän salin lisäksi Venäjän mukaanottamisesta.
Sanottiin, että me asetamme riskin korkeiden
ihmisoikeus- ja demokratiastandardien säilymiselle ja että me tulemme nimenomaisesti tekemään karhunpalveluksen myös Venäjän omalle
kehitykselle, kun Venäjä otetaan liian nopeasti
mukaan.
Venäjä haki jäsenyyttä vuonna 1992. Se sai
jäsenyyden vuonna 96. Nyt me elämme lokakuuta 98. Minä uskoisin, että nekin epäilevät tuomaat, jotka silloin käyttivät puheenvuoronsa,
voivat todeta, että Venäjä on ottanut hyvin vakavasti jäsenyytensä Euroopan neuvostossa ja
tämä jäsenyyteen pyrkiminen ja myöhemmin jäsenyyteen liittymisen lisävelvoitteiden täyttäminen ja monitoroinnin toteuttaminen ovat yhdessä aiheuttaneet sen, että niinkin epävakaissa
oloissa kuin Venäjällä kiistämättä on ollut, on
myös menty eteenpäin monilla yhteiskunnan
sektoreilla.
Täällä puhuttiin Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välisestä yhteistyöstä. Viimeksi
tänä syksynä Salzburgissa, kun Euroopan unionin ulkoministerit pitivät viikonvaihdekokoustaan ja pohtivat silloin hyvin ajankohtaista Venäjän talouskriisiä, he päätyivät takaisin siihen
samaan lopputulemaan, että terveellä pohjalla
oleva markkinatalous pitää kehittää, sellainen,
joka toimii hyvänä renkinäeikä ole isäntänä, niin
kuin sanonta kuuluu. Toisekseen se ei voi kuitenkaan tapahtua ilman, että Venäjän oikeusvaltiojärjestelmää tuetaan aikaisempaa voimakkaammin. Silloin löydettiin tietysti yhteistyösopimuk-
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sen tärkeys, joka on tällä hetkelläkin voimassa
Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välillä. Euroopan unionin viimeisimmät päätöslauselmat Venäjästä pitävät nimenomaisesti sisällään hyvin laajasti yhteistyön Euroopan neuvoston kanssa.
Jokainen voi ymmärtää sen, että liike-elämää
ei voi irrottaa muusta yhteiskunnasta hyvin toimivaksi ja moderniksi, jos muu yhteiskunta laahaa perässä. Tämän vuoksi tietysti elävä yhteys
yhteiskunnan eri sektoreiden välillä on tullut
myös selväksi.
Toinen maa, jonka haluaisin mainita nimeltä,
on Albania, joka myös on Euroopan neuvoston
puitteissa ollut erillisenä kohtana näkyvissä.
Tuon vain lyhyesti esiin sen, että Suomen ja Albanian välisissä suhteissa myös Euroopan neuvostolla on ollut hyvin tärkeä paikkansa, voi
sanoa, että ihan henkilökohtaisesti. Albanian
nykyinen ulkoministeri oli aikoinaan se opetusministeriön kansliapäällikkö, joka ensimmäisenä sai ottaa vastaan Euroopan neuvoston silloisen pinssien myymisellä toteutetun keräyksen
tuoton Albanian lasten koulu- ja terveysjärjestelmän uusimiseksi. Se yhteyslinkki on pitänyt. Me
varmasti tiedämme kaikki, että Albania tulevaisuudessa tulee tarvitsemaan kaiken eurooppalaisen solidaarisuuden säilyäkseen varsin hauraan
demokratiaosa kanssa ympäröivien maiden kriisienkin keskellä.
Viimeisenä, kun huomaan, että myös ed. Aittaniemi on tullut tänne takaisin, haluan tuoda
esille sen, että kun Euroopan unionin komissaari
Oreja saapui Suomeen viikko sitten, hän yllättäen otti esille muiden keskustelujen ohella sen,
kuinka hän aikoinaan Euroopan neuvoston pääsihteerinä pohti sitä, miksi Suomi ei tullut aikaisemmin Euroopan neuvoston jäseneksi, mutta se
onkin sitten jo aivan toinen juttu.
Mitä tulee ihmisoikeusstandardien ylläpitämiseen, toivotan lämpimästi tervetulleeksi sen ed.
Janssonin toteamuksen uudesta monitorointiperiaatteesta, että jokaisen maan täytyy pitää huoli
siitä, että se milloin tahansa voisi täyttääjäseneksiastumiskriteerit.
Monitominoista ja yhteistyöohjelmista vielä
muutama sana. Suomi on johdonmukaisesti korostanut tarvetta luoda järjestelmä, jolla pystytään valvomaanjäsenyysvelvoitteiden noudattamista. Tässä mielessä me olemme myös omalta
osaltamme halunneet antaa resursseja Euroopan
unionille, jotta tarvittavia toimenpiteitä voitaisiin saada aikaan. Meidän maamme on ollut yksi
niistä maista, jotka ovat myös vapaaehtoissuori-
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tusten maksajina olleet konkretisoimassa näitä
tavoitteita.
Haluan Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuudesta vain sanoa, että kaiken kaikkiaan se meni mielestäni erittäin hyvin, kiitos
jälleen tämän yhteistyön.
Viisaiden ryhmästä vain muutama sana. Viisaiden ryhmä saa työnsä valmiiksi toivotulla tavalla tänä syksynä. Juuri tällä viikolla meillä on
seuraava kokous ja se on näillä näkymin viimeinen kokous. Näin ollen työryhmän työ ehtii tulla
Euroopan neuvostoon nykyisten kansanedustajien toimikauden puitteissa, mutta ei keskusteluun Suomen eduskuntaan.
Yksi tärkeitä kysymyksiä viisaiden ryhmän
puitteissa tulee tietysti olemaan se, minkälaisena
Euroopan neuvosto näkee itse itsensä. Se näkee
itsensä laaja-alaisena, ihmisoikeuksista kiinnostuneena järjestönä. Toisena kysymyksenä vakavasti sanottuna on yhteistyö Etyjin ja Euroopan
unionin kanssa, ja siinä meillä on tiettyjä ehdotuksia. Kolmanneksi on kysymys tietysti resursseista. Euroopan neuvoston budjettihan on yksi
kaikkein pienimpiä. Tässä mielessä puhutaan
aika rajallisista resurssilisäyksistä, jos halutaan
panna täytäntöön nämä uudetkin velvoitteet, joita huippukokous, kuten toimintakertomuksissa
on selvitetty, on antanut.
Tässä mielessä, arvoisa puhemies, ei ole kysymys todellakaan mahdottomista taloudellisista
uhrauksista. Sen sijaan varmasti voimme toivoa
ja uskoa, että se innostus, jota tähän asti Euroopan neuvoston toimintaa kohtaan on ollut meillä
ja muualla, jatkuisi, koska juuri sen avulla tämä
regionaalinen eli alueellinen järjestelmä, joka toteuttaa myös tänä vuonna juhlivaa ihmisoikeusjulistustaja sen periaatteita, voi käytännössä onnistua.
Edustajat Kautto ja Soininvaara merkitään
läsnä oleviksi.
Ed. M. P o hj o 1a (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Kun ed. Jansson viittasi Euroopan neuvoston väestömäärän kehitykseen,
todettakoon selvyyden vuoksi, että kun Suomi
vuonna 1989liittyi Euroopan neuvoston jäseneksi, tuolloin Euroopan neuvostossa oli 23 jäsentä
ja silloin väkimäärä oli noin 400 miljoonaa. Tämänjälkeen Euroopan neuvostonjäsenmäärä on
kasvanut 40:een ja vastaavasti myös väkimäärä
liki kaksinkertaistunut niin, että noin 750-800
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miljoonaa ihmistä kuuluu neuvoston piiriin.
Tämä täsmennyksenä.
Ed. Laakso (vastauspuheenvuoro): Rouva
puhemies! Ministeri Halonen viittasi aivan oikein ongelmiin, mutta samalla edistykseen, jota
Venäjänjäsenyyden osalta on Euroopan neuvostossa ollut.
Haluaisin tässä yhteydessä todeta sen, että tietyillä aloilla Venäjä on edistynyt varsin nopeasti.
Muun muassa Venäjän lainsäädännön harmonisointi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen kanssa etenee varsin ripeästi. Samalla
kuitenkin Venäjä on tehnyt joukon varauksia
tähän ihmisoikeussopimukseen. Oikeastaan voidaan sanoa, että perusongelma on ristiriita eurooppalaisiin normistoihin kyllä sopeutuvan
lainsäädännön ja toisaalta tämän lainsäädännön
toteutuksen välillä.
Jos tätä ristiriitaa ei korjata, se aikaansaa
mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa sellaisen tilanteen, että kunjokaisella Euroopan neuvoston
jäsenmaan kansalaisella, tässä tapauksessa myös
Venäjänjokaisella kansalaisella, on oikeus valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jos
siis tämä ristiriita lainsäädännön ja toisaalta lainsäädännön toteutuksen välillä jatkuu ja jopa kärjistyy, tällaiset valitukset saattavat tukehduttaa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan. Sen takia ristiriidan ikään kuin kaventaminen on se suunta, johon Euroopan neuvostossa
tällä hetkellä toimitaan.
Haluaisin myös todeta sen, että ongelma,joka
kärjistyvästi Venäjän osalta viime aikoina on tullut esille, on palkkojen ja eläkkeiden maksamattomuus. Siinä on kyse karkeasta ihmisoikeusloukkauksesta, johon Euroopan neuvoston
myös lähitulevaisuudessa on pakko kiinnittää
huomiota.
Ed. E 1 o (vastauspuheenvuoro ): Puhemies!
Ensinnäkin haluan esittää ministeri Haloselle
kiitoksen siitä, että hän on aktiivisesti osallistunut myös näihin eduskunnan käymiin keskusteluihin Euroopan neuvoston toiminnasta ja myös
siitä, että yhteistyö hallituksen ja meidän, valtuuskunnan, välillä on ollut todella moitteetonta, sekä siitä, että ministeri Halonen korostaa
parlamentaarista dimensiota Euroopan neuvostossa. Sehän aika helposti tulee ohitetuksi varsin
vähällä.
Minulla on myös eräs näkemys, jonka oikeastaan ed. Laakso toi esille keväällä, kun me lähetimme tämän kertomuksemme ulkoasiainvalio-

kuntaan. Silloin ed. Laakso esitti ajatuksen siitä,
että hallituskin voisi antaa oman kertomuksensa
suurin piirtein samanaikaisesti kuin Suomen valtuuskunta antaa. Jos mahdollista, mielellään
kuulisin ministeri Halosen näkemyksen siitä,
onko tämä mahdollista ja millä aikataululla ja
voidaanko tällaista ylipäänsä ajatella.
Ulkoasiainministeri H a 1 o n e n : Arvoisa
puhemies! Mielestäni ajatus on erittäin hyvä, ja
se voidaan tietysti jo hallituksen muiden kertomusten yhteydessä katsoa, mutta mielestäni nimenomaan yhdessä parlamentaarisen puolen
oman toimintakertomuksen yhteydessä se ehkä
erottuisi omana kokonaisuutenaan. Otan tämän
tehtävän mielihyvin vastaan selvittääkseni, miten me voisimme sen kanssa edetä.
Ed. B r a x : Arvoisa puhemies! Pyysin puheenvuoron ed. Aittaniemen jo puhuessa. Haluan vain lisätä keskusteluun vielä sen, että Euroopan neuvosto on aikaansaanut toistaiseksi
ainoan sellaisen sivistyneen maailman ihmisoikeusjärjestelmän, jossa yksittäinen kansalainen
voi vedota tuomioistuimeenjajossa tuomioistuin
voi langettaa tuomioita, jotka, paitsi moraalisesti
sitovat maata, käytännössä myös rankaisevat
maata ja yleensä toimivat niin, että maa muuttaa
käytäntöään. Jo yksinomaan siitä syystä pidän
sitä, mitä ed. Aittaniemi aikaisemmin puhui, hyvin asiantuntemattomana ja monella tavalla ihmisoikeuksia loukkaavana.
Ed. K o r k e a o j a : Arvoisa puhemies! Haluan tuoda keskusteluun muutaman näkökulman, joita osin jo keskustelussa on kosketeltu.
Näkemykseni on, että Euroopan unionin laajeneminen ei ehkä toteudu ainakaan siinä aikataulussa kuin kaikkein optimistisimmissa arvioissa on esitetty. En tätä lähde sen paremmin
perustelemaan, mutta totean vain, että sen seurauksena Euroopan neuvoston rooli yleiseurooppalaisena järjestönä säilyy hyvin tärkeänä,
ehkä entisestään voimistuu. Se on ainoa organisaatio, jossa lähes kaikki Euroopan maat ovat
täysjäseninä mukana. Se ei ole sellainen kuin
monet eurooppalaiset instituutiot, nimenomaan
EU:n piirissä olevat instituutiot, joissa Itä-Euroopan maat ovatjonkinlaisina tarkkailijoina tai
joka tapauksessa muussa asemassa kuin täysivertaisina jäseninä mukana. Tämä tarkoittaa näiden
maiden näkökulmasta sitä, että tämä foorumi on
heille äärimmäisen tärkeä. Se puolestaan on käytännössä näkynyt siinä, että näistä maista on
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hyvin korkeatasoiset valtuuskunnat Euroopan
neuvoston työssä. Tällä tavalla he ovat omalta
osaltaan nostaneet Euroopan neuvoston toiminnan tasoa ja sen arvovaltaa.
Asia näkyy myös sillä tavalla, että suurin piirtein maassa kuin maassa, kun hallituksia muodostetaan, suuri osa ministereistä näissä Itä-Euroopan maissa voi kertoa taustastaan, että ovat
jossain vaiheessa olleet Euroopan neuvoston
parlamentaarisen yleiskokouksen valtuuskunnan jäseniä. Tässäkin mielessä tämä foorumi on
myös inhimillisellä tasolla foorumi, joka muodostaa tärkeitä yhteistyöverkkoja Euroopan
kansojen ja valtioitten välillä. Tässä mielessä
Euroopan neuvoston rooli epäilemättä säilyy
hyvin vahvana ja keskeisenä eurooppalaisissa
yhteistyöpuitteissa.
Arvoisa puhemies! Toinen asia, johon haluan
kiinnittää huomiota, on Venäjän kriisin arviointi
ja Euroopan neuvoston rooli tässä suhteessa.
Tulen samaan johtopäätökseen, johon ministeri
Halonen omassa puheenvuorossaan tuli, eli siihen, että kun Venäjän kehitystä tarkastellaan
tämän kriisin osalta, voidaan todeta, että kun
kysymys on sekä taloudellisesta että poliittisesta
kriisistä, kuitenkin on niin, että poliittinen rakenne Venäjällä on tämän kriisin kestänyt paremmin kuin taloudellinen rakenne. Kun Euroopan neuvostolla yhtenä eurooppalaisista organisaatioista on ollut epäilemättä merkittävä osuus
Venäjän poliittisen rakenteen vahvistamisessa,
voi sanoa, että Euroopan neuvosto on tässä suhteessa ollut tärkeässä roolissa Venäjän vakauden
ja sitä kautta eurooppalaisen vakauden ylläpitämisessä.
Euroopan neuvoston foorumilla ovat esiintyneet kaikki Venäjän merkittävät poliittiset ryhmittymät, ja niiden johtajat ovat siellä yhteisellä
foorumilla ilmoittaneet julkisesti sitoutuvansa
yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin ja tavoitteisiin.
Katson, että tällä on kyllä sellainen merkitys,
jota ei voi missään tapauksessa aliarvioida ajateltaessa sitä kuvaa, joka Venäjällä on edessään ja
jonka varaan Venäjän tulevaisuutta rakennetaan.
Kun ed. Aittoniemi täällä heitti, että rahat
menevät hukkaan Euroopan neuvoston kautta
käytettynä, sanoisin päinvastoin. Jos ajatellaan
asiaa esimerkiksi Venäjän kehityksen kannalta,
voi sanoa, että ehkä ne rahat, jotka on kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta kaadettu Venäjän
pankkijärjestelmään, ovat menneet hukkaan,
mutta ne rahat, joilla on tuettu demokratian kehitystä ja demokraattisten rakenteiden kehittä-
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mistä Venäjällä, eivät ole varmastikaan menneet
hukkaan, vaan siinä käytössä raha on ollut mitä
tehokkaimmassa ja parhaimmassa käytössä.
Kolmanneksi haluan kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan neuvostolla on paljon muutakin tehtävää, muitakin toimialueita, kuin täällä eniten käsitelty välitön ihmisoikeuspolitiikka
ja oikeusvaltiokysymykset, vähemmistökysymykset. Euroopan neuvosto on aktiivinen kulttuurin, urheilun, maaseutukysymysten, monien
yhteiskuntaelämän kysymysten alueella. Myös
näillä alueilla toiminnan keskeinen idea on tänä
päivänä se, että Euroopan unioniin kuulumattomat maat voivat olla tasavertaisina muotouttamassa eurooppalaista ajattelua eri sektoreilla.
Itse olen osallistunut aktiivisesti maaseutupolitiikkatyöhön Euroopan neuvoston komiteassa,
ja voi sanoa, että kun Euroopan unioni hallitsee
maatalouspolitiikkaa, muut Euroopan maatjoutuvat katselemaan tätä sivusta. Euroopan neuvosto tarjoaa foorumin, jolla tasavertaisesti
myös unioniin kuulumattomat Euroopan maat
voivat tuoda näkemyksensä esille, voivat olla
muodostamassa yhteistä yleiseurooppalaista näkemystä eri politiikkasektoreilla. Pidän tätä erittäin tärkeänä foorumina ajatellen taas sitä, että
Euroopan unionin laajeneminen näyttää kestävän hyvin pitkän ajan ja joka tapauksessa useat
Euroopan maat ovat vielä pitkälle 2000-luvulla
Euroopan unionin ulkopuolella.
Ed. L a a k s o : Rouva puhemies! Pyydän anteeksi sitä, että toistamiseen tämän keskustelun
kuluessa kiipeän puhujankorokkeelle. Käytin
ensimmäisen puheenvuoron Euroopan neuvoston toiminnasta kuolemanrangaistuksen poistamiseksi. Mutta luullakseni on myös välttämätöntä selvittää, mikä Euroopan neuvoston laajentumisneuvotteluiden tilanne on tällä hetkellä.
Kuten täällä niin useasti on todettu, Suomi
liittyi Euroopan neuvoston 23:ntenajäsenenä tähän järjestöön vuonna 1989, ja nyt Euroopan
neuvostossa on 40 jäsenmaata. Tämän lisäksi
Euroopan neuvosto käy parhaillaan jäsenyysneuvotteluja Georgian, Azerbaidzanin, Armenian ja Bosnia-Hertsegovinan kanssa, ja itse
asiassa aivan uutena maana, mikä ei ole yleisesti
tunnettua, on tarkoitus aloittaa jäsenyysneuvottelut myös Monacon kanssa; Monaco on tällä
hetkellä Euroopan neuvoston jäsenyyden ulkopuolella. Tämän lisäksi Valko-Venäjä on ollut
niin sanottu erityisvieras eli kandidaattijäsen,
mutta tämä status on toistaiseksi jäädytetty.
Joka tapauksessa Valko-Venäjä kuuluu edellä
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mainitsemieni maiden ohella niihin, jotka tavoittelevat Euroopan neuvoston jäsenyyttä.
Myös Jugoslavia, Serbia-Montenegro on jättänyt uudelleen jäsenhakemuksensa Euroopan
neuvostoon. Jugoslavian liittotasavalta oli aikaisemmin, ennen Jugoslavian sotaa, Euroopan
neuvoston kandidaattijäsen, erityisvieras, mutta
ensin tämä erityisvieraan status jäädytettiin Jugoslavian sodan alettua, ja sodanjatkuessa Jugoslavia erotettiin kandidaattijäsenen paikalta.
Mutta nyt siis Jugoslavia, Serbia-Montenegro,
on hakenut uudelleen jäsenyyttä ja tavoittelee
ensi vaiheessa erityisvieraan, kandidaattijäsenen
statusta. On selvää, että tapahtumat Kosovossa
ovat muodostuneet konkreettiseksi esteeksi erityisvieraan aseman, kandidaattijäsenyyden saamiselle.
Mutta sanottakoon jo tässä yhteydessä se, että
Euroopan neuvosto on mukana myös Kosovon
konfliktitilanteessa ja pyrkii yhdessä muiden
kansainvälistenjärjestöjen kanssa niin Kosovossa kuin esimerkiksi Albaniassakin tarjoamaan
sellaisia palveluksia, joilla tämä konfliktitilanne
voidaan ratkaista.
Tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida, mikä
edellä mainituista kandidaattijäsenistä, ehdokasjäsenistä, tulee samaan seuraavaksi Euroopan
neuvoston jäsenyyden. Bosnia-Hertsegovinan
kanssa keskustelut ovat hyvin pitkällä, mutta
samalla Euroopan neuvoston sisällä on edelleenkin epäilyjä siitä, tuleeko Bosnia-Hertsegovina
ikään kuin säilymään valtiona. Me tiedämme,
että kiihkonationalistiset ryhmittymät niin kroaattien, serbien kuin muslimienkin keskuudessa
ovat kyseenalaistaneet nykyisen kaltaisen Bosnia-Hertsegovinan valtiorakenteen.
Bosnia-Hertsegovina on kuitenkin ehkäpä
yksi todennäköisimmistä seuraavista jäsenmaista yhdessä Georgian kanssa, joskin Georgian
osalta ongelmat, jotka koskevat osaa Georgian
alueesta, niin sanottua Abhasian aluetta, jolla on
tällä hetkellä voimassa tulitauko Georgian ja
Abhasian välillä, ovat tietty ongelma, johon haetaan jäsenyysneuvotteluissa ratkaisua.
Armenian ja Azerbaidzanin osalta selvittämättömiä ongelmia on koko joukko, mutta ehkäpä kaikkein keskeisimpänä ongelmana on kuitenkin ratkaisematon kiista Nagorno-Karabahista. Euroopan neuvosto on vastikään tehnyt
päätöksen kutsua sekä Azerbaidzanin että Armenian presidentit yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan toimista Nagorno-Karabahin ongelman ratkaisemiseksi. Molemmille maille on
varsin yksiselitteisesti viestitetty, että ilman

konkreettisia edistysaskelia Nagorno-Karabahin kriisin ratkaisemiseksi näiden maiden jäsenyyden tiellä on olemassa konkreettinen este.
Rouva puhemies! Suurin piirtein tämän kaltainen on tällä hetkellä jäsenyystilanne. Euroopan neuvosto on keskustellut usean vuoden ajan
siitä, laajentaako se jäsenyyttä myös Keski-Aasian tasavaltoihin. Ero Euroopan neuvoston ja
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön välillähän on paitsi siinä, että Euroopan neuvosto
rajoittaa jäsenensä eurooppalaisiin valtioihin,
niin myös siinä, että Euroopan neuvosto ei toistaiseksi ainakaan ole suuntautunut siihen, että
Keski-Aasian tasavallat voisivat tulla Euroopan
neuvoston jäseniksi. Kuitenkin painetta tähän
suuntaan on olemassa, ja esimerkiksi Kazakstanin osalta on ilmaistu kiinnostus Euroopan neuvoston jäsenyyttä kohtaan. Tästä syystä Euroopan neuvostossa keskustellaan parhaillaan yhteistyösopimuksista, jotka voisivat ikään kuin
korvata tietyillä alueilla, ennen kaikkea KeskiAasiassa, Euroopan neuvoston jäsenyyden.
Mielenkiintoista on se, että kun tällä hetkellä
varsinaisia tarkkailijoita Euroopan neuvostossa
on kolme eli Yhdysvallat, Kanada ja Japani,
jotka kaikki ovat liittyneet tarkkailijoiksi sen jälkeen, kun Venäjä on tullut Euroopan neuvoston
jäseneksi, ja parlamentaarisen yleiskokouksen
puolella myös Israel on tarkkailijana, niin selvästi paine myös tällaisen tarkkailijan statuksen saamiseksi on lisääntynyt eri maiden osalta. Meksiko on ollut kiinnostunut tämän kaltaisesta tarkkailijan statuksesta. Etelä-Afrikka omalta osaltaan pohdiskelee tämän kaltaista mahdollisuutta, ja eräät muutkin maat ovat tuoneet esille
halukkuutensa.
Euroopan neuvostossa käydyissä keskusteluissa on kuitenkin pidetty lähtökohtana sitä,
että Euroopan neuvosto ei voi muuttua minkäänlaiseksi pienois-YK:ksi, pienois-Yhdistyneiksi kansakunniksi. Tästä syystä on todennäköistä, että tarkkailijan statuksen saavien määrä
rajoittuu näihin kolmeen varsinaiseen plus Israeliin.
Kuriositeettina kerrottakoon, että Marokko
on käynyt keskusteluja Euroopan unionin komission kanssa jäsenyydestä Euroopan unionissa, eli Marokko on kiinnostunut jäsenyydestä
Euroopan unionissa. Komission edustajat hyvin
kohteliaasti ovat todenneet Marokolle, että jokaisen valtion, joka haluaa päästä jäseneksi Euroopan unioniin, pitää ensiksi olla jäsen Euroopan neuvostossa. Tästä syystä Marokko on viime
aikoina ilmaissut kiinnostuksensa käydä keskus-
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teluja Euroopan neuvoston kanssa. Mutta kuten
jo aikaisemmin totesin, Euroopan neuvoston taholla tämän kaltainen mahdollisuus jäsenyyteen
tai edes tarkkailija-aseman antaminen Marokolle lienee poissuljettu.
Yhteistyö kuitenkin myös Välimeren takaisten valtioiden, Afrikan pohjois-osan valtioiden,
kanssa voi tulla kysymykseen ja tuleekin kysymykseen. Sitä varten yhteistyösopimusten kaltaisten yhteistyömuotojen löytäminen voi olla
paikallaan.
Ed. A a 1 t on en (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Laakso käsitteli eräiden
uusien alueiden mahdollista Euroopan neuvostonjäsenyyttä, muun muassa Etelä-Kaukaasian,
Azerbaidzanin, Armenian ja Georgian. Ne ovat
maita,jotka ulkoasiainvaliokunnan valtuuskuntakin hiljakkoin tekemällään vierailulla totesi
hyvin Eurooppa-suuntautuneiksi. Totesimme
heillä olevan erittäin vakavan otteen pyrkiä täyttämään Euroopan neuvoston jäsenyyskriteerit.
Mutta samaan aikaan kun nämä maat ovat
Eurooppa-suuntautuneita, ne ovat hyvin amerikkalaismielisiä. Se, mitä tässä puheenvuorossa
halusin korostaa näiden maiden ja muidenkin
Euroopan siirtymätalousmaiden osalta, on, että
ilmeisesti aivan liian usein pyritään yhteiskuntareformia tehtäessä seuraamaan amerikkalaisen
yhteiskuntakehityksen malleja.
Tässä voisi sanoa Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnallekin, että kannattaisi Euroopan neuvoston piirissä painottaa sitä, että
siirtymätalouksien maat löytävät varmasti käyttökelpoisemmat ja realistisemmat mallit järjestää omaa yhteiskuntaansa Euroopasta ja ehkä
juuri Euroopan kehittyneimmistä pienistä valtioista.
Ulkoasiainministeri H a 1o n e n : Arvoisa
puhemies! Siinä on tietysti myös se mielenkiintoinen ero, että USA oman kansainväliseen politiikkaan liittyvän käsityksensä mukaan ei ole halunnut allekirjoittaa eräitä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia katsoen niiden Ioukkaavan omaa
itsemääräämisoikeuttaan. Globaalisesti yhdistettynä Euroopan neuvostoon, kun Kiina on allekirjoittanut nämä sopimukset jo ja kun vastaavasti kiinnostus Euroopan neuvostoa kohtaan
kasvaa huomattavasti yli Euroopan rajojen, niin
varmasti Euroopan neuvoston vuoropuhelu Yhdistyneiden kansakuntien kanssa siitä, millä tavalla Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusperiaatteet voisivat toteutua käytännössä, voisi
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pyrkiä siihen, että Euroopan neuvosto voisi olla
tällainen malli.
Haluaisin tähdentää, että Kiina on lisännyt
diplomaattista edustustaan juuri Strasbourgin
suuntaan sen vuoksi, että he myös haluavat
omaksua näitä periaatteita. Keski-Amerikka on
ottanut myös käyttöön samantapaisen järjestelmän kuin on Euroopan neuvostossa. Kyllä tieto
tässä mielessä on leviämässä kovasti eteenpäin.
Ed. A i t t on i e m i : Rouva puhemies! Haluan suuresti kiittää tässä keskustelussa osakseni
tulleesta huomiosta. Puheenvuorot, joita on minun näkemyksiäni vastaan esitetty, osoittavat,
että tämä on hyvin kipeä asia valtuuskunnan
jäsenille, jotka ovat kääntyneet hyvin ankarasti
puolustukseen, mikä on ymmärrettävää. Silloin,
kun tuntuu hyvin kipeältä, ryhdytään hyökkäykseen, sehän on selvä asia.
Mutta en halua jatkaa keskustelua sen enempää kuin toteamalla, että Euroopan neuvoston
ongelma on se, että jos on riittävän vahvassa
asemassa oleva maa, se pääsee Euroopan neuvoston jäseneksi lupaamalla jotakin, mitä se ei
missään vaiheessa sen jälkeen toteuta. Päinvastoin vaikka kehitys lähtee kulkemaan huonompaan suuntaan, siihen ei Euroopan neuvoston
taholta reagoida millään tavalla, riippuen siitä,
minkälainen maa on. (Ed. Elo: Ei pidä paikkaansa!)
Huomautan, että en ole tässä keskustelussa
arvostellut ollenkaan valtuuskunnan jäseniä,
niin kuin minua vastaan on esitetty voimakkaita
hyökkäyksiä. Jopa sellaiset henkilöt, jotka kymmenen vuotta sitten vielä kannattivat teloituksia
Berliinin muurilla, ovat nyt niin valtavan humaaneja ja hyökkäämässä kimppuun, jos kansanedustaja käyttää oman näkemyksensä mukaisen
puheenvuoron, jossa ei henkilökohtaisesti halua
loukata ketään. Mutta kaikkea sitä vuosien varrella kuulee.
Ed. Laakso (vastauspuheenvuoro): Rouva
puhemies! Ed. Aittoniemi ei tietenkään ole seurannut, mitä Euroopan neuvosto muun muassa
uusien jäsentensä osalta tekee.
Mutta kerrottakoon nyt ed. Aittaniemelle ja
muillekin se, että kyllä Euroopan neuvosto on
käyttänyt sanktioita muun muassa uusia jäseniä
kohtaan. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa Euroopan neuvoston historiassa syntyi tilanne, jossa parlamentaarinen yleiskokous suositti Kroatian hyväksymistä Euroopan neuvoston jäseneksi, mutta vastoin yleiskokouksen kantaa ministe-
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rikomitea katsoi, että Kroatia ei ole kypsä Euroopan neuvoston jäsenyyteen, ja se joutui odottamaan.
Myös Venäjän osalta, jos olisitte vähänkin
seurannut esimerkiksi Venäjästä käytävää keskustelua, tietäisitte sen, että Tshetshenian sota
esti Venäjän tulon Euroopan neuvoston jäseneksi. Tshetshenian sodankäynti keskeytti Venäjän
kanssa käydytjäsenyysneuvottelut. Vasta sen jälkeen, kun saatiin tulitauko aikaan, keskusteluja
Venäjän jäsenyydestä jatkettiin.
Ed. Aittoniemi, jos te viitsisitte lukea edessänne olevia papereita, tietäisitte paljon enemmän ja
tällainen turha keskustelu vältettäisiin. Mutta
ehkä tämä keskustelu on kuitenkin siinä mielessä
hyvä, että muutkin tietävät.
Ulkoasiainministeri H a 1o n e n : Arvoisa
puhemies! Haluan ihan pöytäkirjaan sanoa,
miksi aina säännönmukaisesti vastaan ed. Aittoniemelle. Se johtuu siitä, että jos jälkeenpäin
mietitään sitä, minkälaisen vastareaktion tällainen puheenvuoro saa aikaiseksi, niin edelleen
haluan sanoa, että minulle on kipeä asia se, että
ed. Aittaniemi ei ole perehtynyt asiaan. Sen takia koetan ainakin omalta puoleltani joka kerta
ja myös jatkossa, jos sellainen tilaisuus tulee,
keskustella siitä, minkä takia on niin tärkeää,
että Euroopan neuvoston edustaman eurooppalaisen kulttuuriperinnön demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta pitää levitä myös Suomeen.
Me emme voi olla itsekkäitä ja itsevarmoja sen
suhteen, että olemme täydellisiä eikä meidän
tarvitse muista piitata. Virheistä voidaan keskustella ja miettiä, millä tavalla mennään eteenpäin.
Olemme koettaneet todistaa myös sitä, arvoisa puhemies, että Euroopan neuvosto on YK:n
piirissä tällä hetkellä edistynein alueellinen järjestelmä, ja me mielellämme jaamme sen kokemuksen muiden kanssa. Olemme myös nöyriä
sen suhteen, että tämä systeemi, totta kai, kaipaa
koko ajan lisää puhtia ja pontta. Kuten Suomen
presidentti sanoi huippukokouksessa, muun
muassa ihmisoikeusvaltuutettu olisi tekijä, joka
veisi paljon näitä nyt keskusteltuja asioita eteenpäin.
Ed. T i i 1 i k a i n e n : Arvoisa puhemies! Haluamatta pitkittää keskustelua kovin paljon totean, että täällä on vain välillisesti sivuttu erästä
Euroopan neuvoston tärkeää tekijää. Euroopan
neuvosto muodostaa yhden tärkeän turvallisuuspoliittisen aspektin myös kaikille sen jäsenvalti-

oille, sillä se pyrkii sitomaan ihmisoikeuksien
kautta nämä yhteistyöhön. Ennen kaikkea Suomen kannalta tämä on tärkeää, koska tiedämme
naapurimaamme tilanteen, johon on jo viitattu.
Sitä kautta se edistää myös meidän turvallisuuttamme.
Ed. K a u t t o : Arvoisa puhemies! Oikeastaan ed. Tiilikaisen puheenvuoron jälkeen on
helppo jatkaa siitä, mikä on Euroopan neuvoston merkitys. Minusta edustajat Korkeaoja ja
Laakso ja ministeri Halonen ovat jo hyvin laajasti tuoneet asian esille.
Haluan omalta osaltani korostaa nimenomaan sitä, että kyllä Euroopan neuvosto merkitsee hyvinkin konkreettista apua uusille jäsenmaille. Itse asiassa tällä hetkellä en osaa kuvitella, mikä muu voisi olla se elin, joka olisi niin
tehokkaasti voinut olla avuksi uusille itsenäisille valtioille nimenomaan niiden demokratiakehityksessä, ihmisoikeuskehityksessä, mutta
myös juuri ed. Tiilikaisen mainitsemaila turvallisuuspoliittisella sektorilla. Viimeksi nimenomaan Albanian kysymys on ollut sellainen,
jossa varmasti Euroopan neuvostolla on ollut
osuutta siihen, että tilanne ei ole aivan räjähtänyt käsiin.
Toinen osuus, joka on erittäin hyvä, on seurantajärjestelmä, monitorointijärjestelmä. Se ei
ole tyhjän päällä, vaan sitä voidaan kohdentaa
niin uusiin, pyrkiviin valtioihin kuin myös jo
olemassa oleviin jäsenmaihin.
Arvoisa puhemies! Kun ed. Laakso mainitsi
muun muassa Georgian tilanteen, haluan ihan
yksittäisenä asiana nostaa esille sen, että se on
ollut erittäin aktiivisestijuuri nyt esillä. Itse asiassa viimeisessä poliittisen komitean kokouksessa
saimme erittäin laajan raportin Georgian osuudesta ja hyvin monista toimenpiteistä, joilla aiotaan jatkaa. Tällä hetkellä suhtaudutaan erittäin
myönteisesti Georgian jäsenyyteen.
Puhetta on ryhtynyt johtamaan ensimmäinen
varapuhemies Pesälä.
Ed. M. P o h j o 1a : Arvoisa puhemies! Otan
ed. Aittaniemelle yhden käytännön esimerkin
konkreettisesta yhteistyöstä, jota juuri on tehty
Euroopan neuvoston puitteissa.
Kun ajatellaan Baltian maita, jotka 50 vuoden
jälkeen ovat ikään kuin pudonneet tyhjän päälle,
jos pidetään silmällä kunnallista ja alueellista

Tieliikenne

demokratiaa, niin esimerkiksi Suomen Kuntaliitto yhdessä Euroopan neuvoston kanssa on
auttanut konkreettisella tasolla niin, että siellä
on saatu asianmukainen lainsäädäntö aikaan ja
instituutiot monella tavalla toimimaan. Juuri
tällä tavalla Euroopan neuvosto toimii, ja sen
konkreettinen merkitys on Euroopassa hyvin
suuri.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 1997
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4) Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä

Osittain kolmas, osittain ainoa käsittely
Hallituksen esitys 100/1998 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 10/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Senjälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä, ja lopuksi ainoassa käsittelyssä
liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen
ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee
sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä,
jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.
Menettelytapa hyväksytään.

Ainoa käsittely
Kertomus 4/1998 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 10/1998 vp

Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan
mietintö n:o 10.
Keskustelua ei synny.

Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Mietintö hyväksytään.
Asia on loppuun käsitelty.
Asia on loppuun käsitelty.
3) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 99/1998 vp
Liikennevaliokunnan mietintö 9/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
288 280320

5) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain
muuttamisesta

Kolmas käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys 88/1998 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 13/1998
vp
Toivomusaloite 165/1996 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään kolmannessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Toisessa käsittelyssä
päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai
hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä
toivomusaloitteesta.
Menettelytapa hyväksytään.
Keskustelua ei synny.
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Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toivomusaloitteen hylkäämisestä.
Asia on loppuun käsitelty.
6) Hallituksen esitys laiksi nuorista työntekijöistä
annetun lain muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys 89/1998 vp
Työasiainvaliokunnan mietintö 5/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotus hyväksytään.
Lakiehdotuksen kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
7) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä
laiksi rikoslain 1 luvun 13 §:n sekä 29 luvun 5 ja
9 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 45/1998 vp
Lakivaliokunnan mietintö 5/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 5. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-3 §, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 1 luvun 13 § ja luvun

otsikko sekä 29 luvun 5 ja 9 §ja luvun otsikko,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
8) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskevan
pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 47/1998 vp
Lakivaliokunnan mietintö 6/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 6. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
1-3 §, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
9) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten
hyväksymisestä ja sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi rikoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys kansainvälisissä liikesuhteissa
tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan
lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi
rikoslain 161uvun 13 ja 20 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 46, 102/1998 vp
Lakivaliokunnan mietintö 711998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 7. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yrityssaneeraus
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
hallituksen esitykseen n:o 46/1998 vp sisältyvien
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-3 §, johtolause ja nimike sekä
toisen lakiehdotuksen 1-3 §, johtolause ja nimike sekä
lakivaliokunnan mietinnössä ehdotetun, hallituksen esityksiin n:ot 46 ja 102/1998 vp pohjautuvan
kolmannen lakiehdotuksen 16luvun 13 ja 20 §
ja luvun otsikko sekä 40 luvun 9 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
10) Hallituksen esitys laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi ,
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 68/1998 vp
Lakivaliokunnan mietintö 8/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö
n:o 8. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen
jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:
Ed. K a r p i o : Arvoisa puhemies! Tämä
lainmuutos tarkoittaa nimenomaan huoltokonttoritalletuksia, sitä, miten tilinhaltijan asema ja
talletussuoja huoltokonttoritalletuksissa suojataan, jos velkasaneerausmenettely on käynnissä.
Valiokuntakäsittelyn
aikana
nimenomaan
Pankkiyhdistyksen taholta esitettiin kritiikkiä ja
katsottiin, että kaikki pankit eivät ole luottolaitoksina samassa asemassa. Vastaavasti taas
työntekijäjärjestöt katsoivat, että tämä lainmuutos huonontaa työntekijöitten työmotivaatiota,
joten mielestäni lakiesitys tässä muodossaan,
jossa se nyt toteutuu, on aika asianmukainen ja
oikea.
Toinen muutos, joka nyt tapahtuu, on se, että
mikäli selvitysmenettely ei mene loppuun saakka
ja alkaa konkurssi, silloin selvittäjän tulee myös
valvoa saatavansa konkurssissa. Tämä on muu-
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tos, jota ennen kaikkea asianajajat kritisoivat ja
katsovat, että se huonontaa heidän asemaansa,
mutta toisaalta on myös todettava, että se lisää
julkisuutta ja myös pesien valvontaa tältä osin,
joten katson, että myös lakiesitys on aivan hyväksyttävissä.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Tämä
selvittäjän ja valvojan asemaa koskeva asia jäi
kyllä eduskunnassa hieman oraitten päälle sikäli,
että kukaan ei loppujen lopuksi varmuudella tiedä, mitä siinä tapahtuu. Siinähän selvittäjän ja
valvojan saatavat siirrettiin massavelkojen huonommalta osuudelta vaivattavien velkojen parhaalle osuudelle käytännössä. Ei tullut sellaisenaan paljon mitään muutosta, mutta kuitenkin
tuli epävarmaksi se, miten näiden selvittäjien ja
valvojien saatavat yleensä on taattu. Sanottiin
jopa sitä, että nämä selvittäjät ja valvojat ottavat
etukäteen pesän kassasta rahaa itselleen ja tätä
kautta tavallaan varmistavat sen, että he ovat
ehdottomasti saamisensa saamassa. Jos tämän
varaan lasketaan, on aika heikkoa, että otetaan
etukäteenjostakin rahaa, jotta näin varmistettaisiin oma saatavansa.
Niin kuin ed. Karpio totesi, myönnän se, että
kun saatavat tulivat vaivattavien puolelle, silloin
se tietyllä tavalla lisää julkisuutta ja julkista valvontaa tässä asiassa. Mutta joka tapauksessa jäi
epäselväksi tämän aseman muuttuminen, se, miten se vaikuttaa, niin kuin ed. Karpio totesi.
Asianajajat olivat sitä mieltä, että se heikentää
valvojan ja selvittäjän asemaa. Eräät asiantuntijat olivat taas sitä mieltä, että se ei vaikuta niihin
mitään. Joka tapauksessa ihmetyttää kyllä vähän, miksi muutosta pitää sitten tehdäkään, jos
se ei vaikuta tässä asiassa mitään. Kokemus tietysti näyttää, kuinka näiden valvojienja selvittäjien saatavien osuus tuollaisissa pesissä muotoutuu.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 8, 10, 18, 25, 27,
32, 53, 63, 71, 78, 79, 87 ja 100 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 3 a, 4 ja 5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 19 ja 24 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
neljännen lakiehdotuksen 2 ja 23 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
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Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
11) Hallituksen esitys laiksi verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n
muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 78/1998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 29/1998 vp

tehty hakemus keskeyttämisestä mutta päätöstä
ei vielä ole. Tältä osin valiokunnan mietinnössäkin viitataan hyvään ulosottotapaan,jota haluan
tässä yhteydessä korostaa, eli tärkeätä on se, että
myös ulosottomies pyrkii odottamaan sitä, että
ratkaisut saadaan, ja vain niissä tilanteissa, joissa
on esimerkiksi hukkaamisen vaara, ulosottomies
ryhtyy toimenpiteisiin välittömästi, jotta myöskään valtio ei joutuisi häviäjäksi.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 29. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. S a s i :Arvoisa puhemies! Kymmenen viime vuoden aikana kansalaisyhteyksissä on alettu
entistä enemmän puhua verovelvollisen oikeuksista, ja nyt tämä keskustelu on saanut myös
heijastumansa Suomeen siten, että on asetettu
toimikunta, joka on selvittänyt verovelvollisen
asemaa verotuksessa ja pyrkinyt sitä parantamaan.
Viime keväänä on tehty eräitä keskeisiä ja
tärkeitä muutoksia, ja niistä yksi oli se, että yksilölliseen verotukseen saatettiin luottamuksen
suoja, jonka tarkoituksena on se, että epäselvässä tapauksessa, jos verovelvollinen menettelee
vilpittömästi, hänen katsotaan menetelleen oikeinja häneen ei kohdisteta kielteisiä veroseuraamuksia.
Nyt verotuksen oikeusturvatyöryhmä saajatkoa työlleen siten, että tässä yhteydessä on tarkoitus hyväksyä menettely, jossa täytäntöönpallO aina voidaan saada keskeytetyksi ja niissä
tilanteissa voidaan kuitenkin edellyttää sitä, että
verovelvollisen on asetettava vakuus. Tähänkin
mennessä useissa tilanteissa on ulosottomenettely voitu keskeyttää, mutta tässä on tärkeätä se,
että pääsäännöksi tulee se, että menettely saadaan aina keskeytettyä, jos vain kykenee asettamaan vakuuden. Uskon, että kun kuitenkin ongelmia jossain määrin on esiintynyt, tämä uusi
käytäntö on sinänsä tervetullut ja varsin hyvä.
Tärkeää tässä on myös se, että kaikkia ongelmia ei kyetä säätelemään, ja muun muassa ulosottomiehen menettelytoimet niissä tilanteissa,
joissa suoranaisia säännöksiä ei ole, ovat tietysti
sinänsä tärkeitä, se, kuinka nopeasti muun muassa ulosottomies menettelee tilanteissa, joissa on

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
12) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille
yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Toinen käsittely
Hallituksen esitys 109/1998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 30/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 30. Ensin sallitaan yleiskeskustelu
asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen
yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

Ed. S a s i : Arvoisa puhemies! Jälleen jatketaan yhdellä vuodelle vaikeavammaisten yrittäjien arvonlisäverohelpotusta niiden säännösten
mukaisesti, jotka Suomessa ovat pitempään olleet voimassa.
Tältä osin täytyy todeta, että olen runsaan
kymmenen vuoden aikana nähnyt useita yrityksiä siinä suhteessa, joissa on pyritty vammaisten
asemaa verotuksessa ja sosiaaliturvassa parantamaan, ja useita toimikuntia on istunut. Voi todeta, että kaikissa tilanteissa toimikuntien työ on
valunut hukkaan.
Viimeksi vuonna 1996 maaliskuussa asetettiin
työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää vaihtoehtoisia tapoja turvata vaikeavammaisten henkilöiden yritysten toimintaedellytykset tukijärjestelmän kautta. Tältäkin osin täytyy todeta, että
työssä ei ole päästy vielä kovinkaan pitkälle.
Täytyy tosin todeta, että osittain ongelmana on
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myös se, että vammaisjärjestöt eivät ole välttämättä kaikista kysymyksistä yksimielisiä, vaan
niidenkin keskuudessa vallitsee jossain määrin
erilaisia käsityksiä.
Tärkeätä olisi kuitenkin se, että vihdoinkin
päästäisiin sekä tässä että miksei myös autoverohuojennuksissa järjestelmään, jossa voitaisiin
siirtyä pysyvälle kannalle, eikä vuosittain aina
jouduttaisi jatkamaan tilapäisiä järjestelyjä.
Ed. A i t t o n i e m i :Herra puhemies! Jonkin
verran on esiintynyt arvostelua, että vammaisuusprosentin vaatimus on aika korkea, 70 prosenttinen työ- ja toimintakyvyn alentuminen.
Toisin sanoen on esitetty, että sen pitäisi olla
55-60,jopa 50 prosenttia. En ole millään tavalla
tässä asiantuntija, tässäkään asiassa, mutta haluan todeta sen, että toisaalta saattaa tuntua, että
70 prosenttia on suhteellisen korkea. En edes
tiedä sitä, kuinka paljon yrittäjiä on tämän edun
piirissä. Siitähän voi päätellä tietysti paljon, mutta jos prosenttirajaa laskettaisiin esimerkiksi
kymmenellä prosentilla tai 20 prosentilla, tämä
etu saattaisi tavoittaa useampia vaikeavammaisia yrittäjiä. 50 prosentinkin rajoite on jo aikamoinen rajoite. Tässä tapauksessa 70 on korkea,
ja voitaisiin tietysti ajatella jossakin vaiheessa
prosentin alentamista.
Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta 3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
13) Hallituksen esitys holhouslainsäädännön uudistamiseksi
Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys 146/1998 vp
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan
on annettava asiasta lausunto.
Keskustelu:
Oikeusministeri J ä r v e n t a u s : Herra puhemies! Käsiteltävänä olevaa holhouslainsäädännön uudistusta voidaan pitää tärkeänä ja laa-
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jana kansalaisia koskevana uudistuksena, jonka
kanssa periaatteessa jokainen voijoutua tekemisiin. Lainsäädännössä määritellään se, miten
hoidetaan sellaisten ihmisten asioita, jotka eivät
itse sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn takia pysty valvomaan etuaan tai
huolehtimaan itseään tai talouttaan koskevista
asioista.
Laki koskee myös kaikkien alaikäisten eli 18
vuotta nuorempien taloudellisten asioiden hoitoa. Laissa sanotaan, mistä taloudellisista asioista alaikäinen päättää itse ja mistä hänen huoltajansa tai muu edun valvoja. Lain suorassa vaikutuspiirissä tulevat siten olemaan kaikki alaikäiset
eli noin neljännes väestöstämme sekä näiden lisäksi ne vanhukset tai muut henkilöt, joidenjohdosta ryhdytään holhous- eli edunvalvontatoimiin.
Ehdotettu laki sisältää myös holhoushallinnon uudistuksen. Kuntien holhouslautakunnat
lakkaavat ja niiden holhoushallintotehtävät siirtyvät maistraateille.
Esityksen antamisvuosi on tavallaan juhlavuosi. Nykyinen holhouslakimme näet täyttää
tänä vuonna sata vuotta. Vaikka tätä satavuotiasta vanhusta on aika ajoin paikkailtu, on uuden lain säätäminen näin merkittävässä yksilöä
koskevassa asiassa välttämätöntä. Tämän lainsäädännön merkitys tulee lisäksi kasvavaan väestön ikääntyessä. Esimerkiksi, kun tänä vuonna
80 vuotta täyttäneitä on maassamme noin
170 000 henkilöä, niin vuonna 2010 näin iäkkäitä
arvioidaan olevan jo 60 000 enemmän eli 230 000
henkilöä.
Nyt käsiteltävänä olevan esityksen valmisteluhistoria on myös pitkä. Valtioneuvosto asetti
näet jo vuonna 1965 komitean valmistelemaan
uudistusta ja tämän jälkeen asia oli vielä useassa
toimikunnassa ja työryhmässä. Viimeiset esteet
uudistuksen edestä poistuivat, kun periaateratkaisu valtion ja kuntien tehtävänjaosta myös holhoustoimen osalta saatiin aikaan selvitysmies
Koskenjohtaman uudistamisprojektin yhteydessä.
Esityksessä on tarkoitus lisätä sitä keinovalikoimaa, jota edunvalvonnan tarpeessa oleviinaikaisemmin puhuttiin holhoustoimenpiteen tarpeessa olevista- henkilöihin voitaisiin soveltaa.
Näin edunvalvontatoimenpiteet voidaan mitoittaa asianomaisten henkilöiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Edunvalvonnan tarpeessa
olevan suojan tarve voidaan toteuttaa ilman tarpeettomia toimintavapauden rajoituksia.
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Esityksen mukaan täysi-ikäiselle voitaisiin tietyin edellytyksin määrätä edunvalvoja hoitamaan päämiehen asioita yleisesti tai vain jotakin
tiettyä asiaa varten. Jos edunvalvojan määrääminen ei riitä turvaamaan asianomaisen etuja, voidaan hänen toimintakelpoisuuttaan esityksen
mukaan rajoittaa esimerkiksi tietyn omaisuuden
vallintaoikeuteen riittävää lievintä keinoa käyttäen. Vasta äärimmäisenä keinona käytettäisiin
holhottavaksi julistamiseen rinnastuvaa vajaavaitaiseksi julistamista.
Edunvalvonnan tarpeessa olevaa suojaisi se,
että edunvalvojan kirjanpito- ja tilivelvollisuus
sekä tilien tarkastus säänneltäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin. Holhoustoimen hallinto
muuttuisi esityksen mukaan perusteellisesti. Hallinto siirtyisi kunnilta valtiolle. Tämä muutos
perustuu siihen ajatukseen, että koska kysymyksessä on oikeusturvan takaaminen, holhoustoimen tehtävät näin ollen kuuluvat valtion hoidettaviksi. Samalla periaatteella siirrettiin oikeusapu viime kesäkuussa kunnilta valtiolle.
Uudistus merkitsee sitä, että 450 holhouslautakuntaa lakkautettaisiin. Paikallisina holhousviranomaisina toimisivat maistraatit. Maistraattien asema tulisi olemaan keskeinen. Ne valvoisivat edunvalvojien toimintaa, myöntäisivät heille
luvat päämiesten puolesta tehtäviin oikeustoimiin ja pitäisivät rekisteriä. Myös vastuu edunvalvontapalveluiden saatavuudesta siirtyisi valtiolle eli siis maistraateille. Nykyisin holhoojina
ja uskottuina miehinä toimivat pääasiassa kuntien virkaholhoojat. Jatkossakin kunnat vastaisivat näiden palvelujen tuottamisesta, jolleivät
maistraatti ja kunta toisin sovi.
Koska kunta ja kunnan viranomaiset tuntevat
parhaiten paikalliset olot ja tarpeet, on pidetty
tärkeänä, että kunnalla on vastuu näiden edunvalvontapalveluiden tuottamisesta. Tämä ei
muuta kuitenkaan esityksessä muuten omaksuttua kustannuksenjakoperiaatetta, sillä valtio
maksaisi kunnille näiden palveluiden tuottamisesta korvauksen. Kunnille jää vapaus tuottaa
nämä palvelut tarkoituksenmukaisimmaksi katsomailaan tavalla. Paikallista liikkumatilaa lisäisi myös mahdollisuus siihen, että maistraatti voisi osoittaa tehtävän muullekinjulkiselle yhteisölle kuin kunnalle tai yksityisille yhteisöille.
Arvoisa puhemies! Uskon, että esityksessä
edunvalvontapalveluiden tarpeessa olevien suoja
ja oikeusturva samoin kuin holhoustoimen hallinto on asianmukaisesti ja tasapainoisesti järjestetty niin, että tämän lain kanssa, jos ei kohta
voida elää aivan sataa vuotta niin kuin nykyisen

lain kanssa, voidaan kuitenkin todennäköisesti
elää pitkälle ensi vuosituhannen puolelle.
Ed. M. P i e t i k ä i n e n : Herr talman! Medborgarnas rättssäkerhet har diskuterats under en
längre tid i Finland. Det har visat sig att det inte
i alla avseenden är självklart att modersmålet
beaktas i medborgarnas rättssäkerhet, utan i en
del fall t.o.m. bristfålligt.
Syftet med förmyndarverksamheten är att bevaka de personers intressen och rätt, vilka på
grund av omyndighet, sjukdom eller frånvaro
eller av någon annan orsak inte själva kan sköta
sina ekonomiska eller andra angelägenheter.
Dessa personer kan därutöver ha nedsatt kommunikationsförmåga och därför är det viktigt
och naturligt att den av rätten utsedda förmyndaren behärskar modersmålet för den person, vars
angelägenheter han eller hon är utsedd att sköta.
Som exempel kan nämnas att minderåriga,
tvåspråkiga barn har placerats i helfinsk miljö
och att tingsrätten i Helsingfors utsett en enspråkigt finsk vicehäradshövding som god man för en
enspråkigt svensk 89-åring. En förmyndare som
behärskar modersmålet för den person, vars angelägenheter han eller hon sköter, innebär respekt för denna persons kultur och människovärde. Att modersmålet beaktas är en förutsättning
för att rättssäkerheten skall fungera.
Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etuja ja oikeuksia, jotka eivät
vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai
muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista tai muista asioistaan. Näiden henkilöiden
kommunikointikyky voi olla lisäksi heikentynyt.
Siksi on tärkeää, että oikeuden määräämä hoibooja hallitsee sen henkilön äidinkielen, jonka
asioita hänet on nimetty hoitamaan.
Esimerkkinä voidaan mainita, että alaikäisiä,
kaksikielisiä lapsia on sijoitettu täysin suomenkieliseen ympäristöön ja että Helsingin käräjäoikeus on nimennyt pelkästään suomenkielisen varatuomarin uskotuksi mieheksi täysin ruotsinkieliselle 89-vuotiaalle henkilölle. Holhooja,joka
hallitsee sen henkilön äidinkielen, jonka asioita
hän hoitaa, osoittaa samalla kunnioitusta tämän
kulttuuria ja ihmisarvoa kohtaan. Äidinkielen
huomioon ottaminen on toimivan oikeusturvan
ehdoton edellytys.
Holhouslainsäädännön uudistamisesityksessä
ei säädetä äidinkielestä tai kielitaitovaatimuksista esimerkiksi holhoojan kelpoisuusvaatimusten
osalta. Laki edellyttää vain, että holhooja on
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tehtävään soveltuva. Siihen voidaan katsoa kuuluvan myös kielten hallitseminen, mutta sitä ei
nimenomaan todeta.
Toivon, että valiokunta ottaa käsittelyyn ehdotukseni, että lakiesitykseen lisätään, että holhoojan on hallittava holhottavansa äidinkieli.
Ed. M. P o h j o 1a :Arvoisa puhemies! Ensiksi ed. M. Pietikäisen viimeiseen vetoomukseen,
vetoomukseen siitä, että holhooja ei olisi tehtävään soveltuva, jollei hän hallitse asianomaisen
kieltä, ja tämän vuoksi pitäisi lakiin ottaa erillinen pykälä tästä. Minusta tämä soveltuvuus riittää. Henkilöhän ei ole soveltuva, jollei hän osaa
päämiehensä kieltä. Se on täysin selvä asia, eikä
se siltä osin vaadi mitään erityistä pykälää. Se
voidaan lakivaliokunnan mietinnössä todeta, ja
se tulee sillä kuitatuksi. Ei tämä mikään kielilaki
ole vaan ihan asiallista lainsäädäntöä.
Arvoisa puhemies! Ei ole oikeusministeriölle
kunniaksi se, että sata vuotta on päässyt kulumaan siitä, kun holhouslain kokonaisuudistus
suoritetaan. Toki tässä on ollut useita väliuudistuksia, joilla on lakia paikkailtu, mutta kokonaisuudistuksen suhteen me emme ole seuranneet eurooppalaista käytäntöä. Siinä suhteessa
on todella korkea aika, että me pääsemme tältä
osin nykyaikaisen ajattelun pariin.
Voitaneen sanoa, että uusi holhouslaki tulee
toteuttamaan viisi keskeistä oikeudellista periaatetta. Erityisesti näin lakivaliokunnan jäsenenä
näen, että lakivaliokunnan tehtävä on katsoa,
että nämä periaatteet tulevat myös toteutumaan.
Nimittäin seuraavat periaatteet:
Lähtökohtana pitää olla ja onkin se näkemys,
jonka mukaan aikuisten suojaamiseen tähtäävien toimenpiteitten tulee olla oikeassa suhteessa
yksittäistapauksessa havaittuun suojan tarpeeseen. Kutsun tätä suhteellisuusperiaatteeksi, eli
ei anneta enempää suojaa kuin henkilö tarvitsee.
Enemmän suojan antaminen on byrokratiaa, virkavaltaisuutta, ei ihmiskeskeisyyttä.
Toiseksi, tarjolla tulee olla useita erilaisia suojakeinoja,joista kulloinkin voidaan valita tarkoituksenmukainen toimenpide. Tätä voisi kutsua
valintakriteeriksi. Nykyaikaisille ihmisille täytyy
olla tarjolla useita eri keinoja, joista hän valitsee
sitten mieluisensa ja parhaansa. Tämä on tärkeä
periaate.
Kolmanneksi, on tärkeää, että tuomioistuimella on valta päättää toimenpiteen tarkemmasta sisällöstä siten, että aikuisen oikeuteen
päättää omista asioistaan ei kajota enempää kuin
on välttämätöntä. Tätä kutsun minimiperiaat-
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teeksi. Annetaan vain sen verran oikeussuojaa
kuin on välttämätöntä, ja tuomioistuin viimekädessä voi tämän varmistaa.
Neljättä kohtaa voitaisiin kutsua byrokratiaperiaatteen estämiseksi, eli oikeussuojan tarpeessa olevan henkilön etu ei saa estyä sen vuoksi,
että menettely koetaan kovin monimutkaiseksi.
Näinhän on aikaisemman lainsäädännön osalta
ollut, eikö totta? Tässä laissa pyritään asiat tekemään sillä lailla yksikertaisiksi, että tarvittava
apu olisi helposti saatavissa.
Viidenneksi, tämä on ihmisarvo- ja ihmisoikeuskysymys. Ei saa leimata ihmisiä tarpeettomasti. Meillähän aikaisemmin on puhuttu kunnan
holhokeista ja jos mistäkin ja ihmisiä leimattu
sillä perusteella. Jos he ovat olleet kykenemättömiä hoitamaan omia asioitaan ja ovat tarvinneet
apua siihen, heidät on leimattu tällä perusteella.
Nyt leimaaminen kerta kaikkiaan karsitaan tässä, ja näin on hyvä.
Oikeusministeri Järventauksen esittelystä
kävi ilmi, että tämä lainsäädäntö aiheuttaa myös
merkittäviä organisatorisia muutoksia. Erityisesti tyydytyksellä tervehdin sitä, että kuntien
taakka holhoustoimen hoidossa tulee tämänjälkeen oleellisesti kevenemään. Kuntia on rasitettu
aivan liikaa sellaisilla tehtävillä, jotka eivät niille
kuulu. Nyt tässä tunnustetaan, että holhoustaimi
Heikki Kosken komitean esitysten perusteella
selvästi kuuluu valtion rooteliin eikä kunnille.
Tämä tulee merkitsemään sitä, kun lainsäädäntö aikanaan astuu voimaan, että kunnassa
toimivat holhouslautakunnat tulevat lakkaamaan. Kunnat voisivat jatkossa tuottaa niin sanotut edunvalvontapalvelut perustamalla yhden
tai useamman yleisen edun valvojan viran taikka
työsopimussuhteisen toimen tai hankkimalla
palvelutjulkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Tämä on hyvä asia.
Niin ikään organisatorisesti on huomattava
se, että käräjäoikeuksille eivät enää kuuluisi holhoustoimen hallintoon liittyvät tehtävät. Niiden
ei totisesti olisi sinne pitänyt kuulua vuosikymmeniin. Nyt käräjäoikeus tältä osin näistä tehtävistä vapautuu. Mielenkiintoista tässä on se-ja
toivottavasti työnjako tulee pelaamaan - että
holhousviranomaisten ohjaukseen liittyvät tehtävät jaettaisiin nyt toisaalta oikeusministeriön
ja toisaalta sisäasiainministeriön kesken.
Arvoisa puhemies! Holhouslaki on sikäli merkityksellinen paketti, että se koskettaa lähes jokaista ihmistä jossain elämän vaiheessa. Meillä
on Suomessa alaikäisiä lain soveltamispiiriin
kuuluvia henkilöitä noin 1,2 miljoonaa. Oikeus-
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ministeriö viittasi siihen, että väestörakenne
muuttuu hyvin voimakkaasti siltä osin, että ihmiset ikääntyvät. Tässä maassa ikärakenne muuttuu, ja on arvioitu todella, että vuoteen 2040
mennessä- tuo kuulostaa kaukaiselta, mutta ei
sen nyt niin hirveän kaukana ole - 80-vuotiaitten ihmisten- mietinnössä puhutaan vanhuksista- lukumäärä tulisi kasvamaan 171 OOO:sta
460 OOO:een. Ehkä siihen mennessä 80-vuotiaskaan ei ole enää vanhus kuin numeraalisesti.
Ehkä tulee sellaisia lääkkeitä ja muita keinoja,
joilla ihmiset pysyvät yhä vetreinä, ja 80-vuotias
silloin vastaa 50-vuotiasta nykyään. Aika sen
tulee osoittamaan. Joka tapauksessa on selvää,
että väestön ikärakenteen näin voimakkaasti
muuttuessa tämä laki on hyvin akuutti.
Puutun vielä yhteen kohtaan, ja se on käräjäoikeudet, joihin ei oikeusministerin alustuksessa
juurikaan puututtu. Holhouslainsäädännön mukaiset lupa-asiat siirtyisivät nyt käräjäoikeuksilta kokonaan maistraateille. Käräjäoikeudet eivät enää myöskään valvoisi holhoustoimen hoitoa alueellaan eivätkä osallistuisi holhoustoimen
henkilöstön nimittämiseen. Niin ikään suurin
osa nykyisistä uskotun miehen, jota voi kutsua
myös edunvalvojaksi, niin kuin uudessa lakiehdotuksessa esitetään, määräämistä koskevista
asioista siirtyisi käräjäoikeuksista maistraatille.
Näiden tehtävien poistuminen vaikuttaa käräjäoikeuksien kokonaistyömäärään kuitenkin arvioiden mukaan ainoastaan hyvin vähän. Minkä
vuoksi? Sen tähden, että käräjäoikeudet tulisivat
päättämään uutena asiana toimintakelpoisuuden rajoittamisesta. Näiden asioiden määrä tulee
otaksuttavasti kasvamaan hyvin tuntuvasti.
Arvoisa puhemies! Tervehdin tyydytyksellä
tätä hallituksen lakiesitystä. Uskon, että se tullaan lakivaliokunnassa ripeästi käsittelemään, ja
kuten sanoin, toivon, että nuo keskeiset periaatteet saavat lakivaliokunnan ajattelussa sijaa.
Ed. 1 h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Holhouslainsäädännön uudistamispaketissa on paljon
hyvää ja tarpeellista. Holhoustoimen hallinnon
osalta voi todeta, että holhoustaimi siirtyy kunnilta valtiolle. Yleisenä periaatteena on ollut, että
valtion ja kuntien työnjakoa määrättäessä valtiolle siirretään ne tehtävät, joihin liittyy merkittäviä oikeusturvatekijöitä. Toisaalta holhoustoimen siirtoa kunnilta valtiolle on puollettu sillä,
että tällaisessa oikeusturvatehtävässä tarvitaan
käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ohjausta. En
pidä ainakaan viimeksi mainittua perustelua hyvin vakuuttavana. Ohjausta voisi tietysti antaa

muutoinkin. Valtiolla holhoushallinnon tehtävät
siirtyvät valtion paikallishallintouudistuksen yhteydessä perustetuille 37 maistraatille, siis monessa tapauksessa verraten etäälle kunnasta.
Haluan tässä yhteydessä aprikoida sitä seikkaa, että taas tapahtuu niin sanottua hallinnon
uusjärjestelyä paikallisdemokratian kustannuksella. On se sitten oikein tai väärin, valtaa otetaan
pois luottamushenkilöorganisaatioita ja annetaan virkamieskoneistolle, enkä yleisesti näe tämän kaltaista suuntausta mitenkään kansanvaltaista järjestelmäämme tukevana. Jos holhoustaimi hoidettaisiin edelleenkin kuntatasolla, ainakin hallinnon läheisyysperiaate ja paikallistuntemus toimisivat paremmin, jotka asiat saattavat olla holhousasioissa erittäin tärkeitä.
Ed. K a r p i o : Arvoisa puhemies! Ed. Ihamäen kanssa tämän kolmen vuoden aikana
olemme olleet suurin piirtein kaikista asioista
täsmälleen samaa mieltä, mutta nyt maistraatin
päällikkönä - tosin virkavapaalla olevana ajattelin käyttää asiasta puheenvuoron.
Lakihan tulee voimaan 1.12.1999, ja tietenkin
lakivaliokunnan jäsenenä minulle on myös kunnia-asia, että laista tulee hyvä, kun se 1.12. toteutuu. Toivon mukaan se ei suoranaisesti enää minua siinä vaiheessa kuitenkaan koske.
Esityksen tavoitteenahan on, arvoisa puhemies, uudistaa nimenomaan holhouslainsäädäntöä siten, että holhottavan asioita hoidettaisiin
entistä tehokkaammin ja toisaalta myös oikeusturvakysymykset holhottavan kannalta tulisivat
mahdollisimman hyvin otetuiksi huomioon.
Holhottavaksi julistaminen -termistä tullaan
luopumaan ja tullaan puhumaan, niin kuin jo
oikeusministeri totesi, toimintakelpoisuuden rajoituksista ja vain äärimmäisissä tapauksissa julistetaan henkilö vajaavaltaiseksi, mikäli tämä
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Holhoojan
ja uskotun miehen käsitteistä myös luovutaan ja
tulevaisuudessa tullaan puhumaan edunvalvojista ja päämiehistä. Periaatteena nimenomaan on,
että henkilö mahdollisimman pitkälle voisi itse
huolehtia omista asioistaan. Vain tiettyihin asioihin, mikäli asianhaarat sitä vaativat, tullaan
määräämään edunvalvoja.
Maistraattien asemaa laki tulee muuttamaan
aivan oleellisesti. Edunvalvojat määrää edelleen
oikeus, mutta myös maistraatit voivat väliaikaisesti määräyksen antaa. Suuri periaatteellinen
muutos tapahtuukin holhoustoimessa nimenomaan siinä suhteessa, että nämä tehtävät siirtyvät kunnallisilta holhouslautakunnilta valtiolle

Holhouslainsäädäntö

eli maistraattien tehtäväksi, mikä aikaansaa sen
- näin meille hallintovaliokunnassa todettiin
asiantuntijoitten toimesta- että maistraatteihin
perustetaan 145 uutta virkaa, joista 45 tulee olemaan lakimiesvirkoja. Palvelujen tuottamisvastuu säilyy edelleen kunnilla niin, että kunnat ja
maistraatit tulevat hyvin kiinteästi toimimaan
yhdessä ja tekemään mahdollisia sopimuksia
tuottamisvastuusta,joka kunnilla tulee olemaan.
Palvelujen tuottajillehan edelleen määrätään
palkkio valtion varoista.
Arvoisa puhemies! On laskettu, että kun uudistus vuonna 99 toteutetaan, rahoitustarve valtion budjetissa tulisi olemaan 3 miljoonaa markkaa kertaluontoisina menoina. Tällä hetkellä,
kun budjettikirjaa katsoin, tällaista menoerää ei
ole sinne varattu, joten se hoidettaneen lisätalousarvion yhteydessä.
Ed. L a x : Herr talman, herra puhemies! Jag
skulle först vilja repiikera eller ta fasta på något
som riksdagsledamot Margareta Pietikäinen
nämnde. Jag är mycket glad att riksdagsledamot
Pietikäinen fåste uppmärksamheten också vid
den språkliga aspekten, när det gäller att utse
intressebevakare eller god man, som personen
åtminstone hittiils har hetat.
Jag förenar mig också om den tolkning som
riksdagsledamot Markku Pohjola gav uttryck
för, när han som en självklarhet konstaterade att
den språkliga aspekten ingår i bedömningen av
lämplighetskriterierna. 1 likhet med ledamot
Markku Pohjola så tror jag inte heller alls att det
finns anledning att ändra på den 5 paragrafens
innehåll som sådant. Däremot finns det säkert
anledning att i lagutskottets betänkande skriva in
denna mycket viktiga sak.
Herra puhemies! Muutama aivan yleinen
kommentti lakiesityksestä, johon en ole tietysti
voinut juurta jaksain paneutua.
Yhdyn myös siinä suhteessa ed. M. Pohjolaan,
että tällainen perusremontti holhouslainsäädännön saattamiseksi ajan tasalle on varsin tervetullut. Aivan kuten ed. Pohjola totesi -hän käytti
sanaa suhteellisuusperiaate - ei pidä käyttää
järeämpiä aseita eikä rajoittaa holhottavan tai
henkilön toimikelpoisuutta rajummin kuin tarve
vaatii. Tämä on modernin lainsäädännön piirre.
On tietysti myös aivan paikallaan, että tässä
rustataan holhoushallintoa, ja tarpeen ovat tietysti tilitystä ja kirjanpitoa koskevat määräykset,
jotka mahdollistavat myös paremman jälkikäteiskontrollin ja sellaisenaan jo toimivat ennalta
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ehkäisevästi. Varmasti on myös aivan paikallaan, että holhoustaimi siirtyy valtion viranomaisten hoidettavaksi, eikä minua ainakaan
näin kättelyssä ollenkaan oudoksuta se, että
maistraatit ottavat tämän tehtäväkseen.
Yhteen asiaan haluan kuitenkin tässä kiinnittää huomiota, ja se on se, että maistraatit holhousviranomaisina joutuvat tavallaan kahden
ministeriön ohjaukseen. En tiedä, onko välttämätöntä toimia näin ja onko mahdollista toimia
toisin, mutta kyllä meillä on aika huonoja kokemuksia siltä ajalta, jolloin syyttäjälaitos joutui
tavallaan kahden ohjaavan ministeriön alaisuuteen ennen kuin valtion paikallishallintouudistus
saatiin toteutetuksi. Uskon, että tähän asiaan
valiokunnassa täytyy kiinnittää huomiota ja ainakin varmistua siitä, että tässä esitetty kaksijakoinen ohjausjärjestelmä todella käytännössä
voi toimia.
Yhdyn myös ed. Pohjolan ajatuksiin, kun hän
kommentoi ed. M. Pietikäisen ajatuksia edunvalvojan kelpoisuusehdoista. Ed. Pohjola totesi aivan oikein, että itsestäänselvää on, että kelpoisuusehtoihin kuuluu myös se, että asianomainen
hallitsee päämiehensä, siis valvottavan, kielen.
Herr talman! Kort och gott - det är viktigt
med en modernisering av denna lagstiftning och
att också här föra in ett relativitetsbgrepp, som
innebär att man inte tillgriper hårdare vapen än
nöden kräver när det gäller att göra ingrepp i
personers rättsliga handlingsförmåga. Det är
också bra med tydligare, klarare regler om redovisning och efterhandskontroll. Det här tjänar ju
också ett preventivt syfte och förebygger missbruk.
Jag tror att det också är viktigt att se över
arbetsfördelningen mellan inrikesministeriet och
justitieministeriet när det gäller den administrativa sidan, där magistraten kommer att underlyda
eller åtminstone styras från två håll.
Ed. J. Andersson merkitään läsnä olevaksi.
Ed. K e k k o n e n : Herra puhemies! Aivan
epäilemättä on niin, että tämä on tervetullut uudistus. Kun olen tätä keskustelua kuunnellut,
niin se on vahvistanut sen, minkä tämä esityskin
pitää sisällänsä, että maistraatit tulevat olemaan
kaikkein keskeisin instrumentti tässä asiassa vallankin, kun puhumme virkaholhoomisesta. Kun
on keskustellut sekä virkaholhoojien kanssa että
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holhottavien kanssa, on selvinnyt, että virkaholhoomisen osalta ammattitaitovaatimukset ovat
kasvamassa aivan tavattomasti. Kun jo nyt yli
4/5 virkaholhoojista ilmoittaa työmääränsä kasvaneen ja kun tähän samaan yhteyteen tulevat
kirjanpitovelvollisuudet ja muut sellaiset sen lisäksi, että mukana on mentaalihoitaminen, dementioiden hoitaminen, kaikki muu, mikä holhottaviin useimmiten liittyy, niin pienen pukinsorkan tohtisin tähän sinänsä ansiokkaaseen
esitykseen pistää.
Onko olemassa mitään takeita siitä, että se
virkaholhoojien joukko, joka tehtäviinsä astuu
ja niissä jatkaa, on ammattitaidoltaan sen kaltaista, että se pystyy selviytymään niistä tehtävistä, joita tässä esityksessä heiltä edellytetään? Minusta se kirjo, joka liittyy näihin henkilöihin ja
heidän ammattitaitoonsa, jota edellytetään, on
niin mittava ja niin laaja, että esitän hyvin vakavasti sen laatuisen kysymyksen, onko esimerkiksi
lakimieskoulutuksella mitään edellytyksiä hoitaa asioita sillä tavoin kuin tämä kuitenkin edellyttää asioita hoidettavan.
Ed. M. P o hj o 1a (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Tässä on annettu erikseen laki
holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä. Peruslähtökohta on se, että valtio on
velvollinenjärjestämään holhoustoimessa tarvittavia edunvalvontapalveluja siten kuin laissa
erikseen säädetään. Sitten todetaan erikseen, että
yleisellä edunvalvojana tulee olla sellainen taito
ja kokemus, jotka tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Kunnan palveluksessa olevan ylimääräisen edunvalvojan tulee lisäksi täyttää kunnan mahdollisesti määräämät muut kelpoisuusvaatimukset
Tässä on yleinen raamimääritelmä, ja sitten
erikseen katsotaan, että henkilöllä on ne kvalifikaatiot,jotka tähän tehtävään vaaditaan, ja kyllä
ne tällä tavalla tulevat parhaiten täytetyiksi. Aiheellinen kysymys.
Ed. I h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Ed. Karpion äskeisen puheenvuoronjohdosta haluan todeta, että minä vain pohdin edellisessä puheenvuorossani tämän lain vaikutusta paikallisdemokratiaan. Tosiasia on, että holhouslautakunnat
lakkaavat ja virkakoneisto hoitaa tästä eteenpäin
holhousasiat. Saattaa olla, että se on tässä asiassa
paikallaan ja hyväksyttävissä, mutta yleisesti
olen sitä mieltä, että meillä olevaa kansanvaltaista järjestelmää on tärkeää myös puolustaa. Ainakin pitää asia aina ottaa esille. Ainakin tästä

näkökulmasta tulee as101ta tarkastella näiden
suurten rationalisointien aikana.
Miten virkaholhooja selviää, kysyi ed. Kekkonen aivan oikein. Kyllä tietysti virkamieskoneisto sanoo selviävänsä, mutta läheisyysperiaate ja
paikallistuntemus saattavat kunnissa olla paljon
parempia.
Ed. Vähän ä k k i: Herra puhemies! En tullut puhujakorokkeelle pelästyttääkseni läsnäolijoita sillä, että nyt tulee neljännestunti tai 20
minuuttia tästä aiheesta. Kuulijat pelastaa se
seikka, että olen hyvin pintapuolisesti, niin kuin
puheista päätellen monet muutkin, tutustunut
tähän mennessä holhouslakiesitykseen.
Olisin todennut tähän alkuun kuitenkin sen
seikan, että lakivaliokuntaa on eräissä, en tiedä
missä, eduskunnan toimielimissä, arvosteltu siitä, että siellä ovat monet asiat viipyneet pitkään
ja valmista tulee hitaasti. Kuitenkinjokainen aavistaa, mistä on kysymys. Tässä yhteydessä on
kuitenkin hyvä tuoda yleisemminkin esille, että
lakivaliokuntahan säätää niin kutsuttuja pitkävaikutteisia lakeja ja yleensä kokonaisia lakeja.
Mainittakoon vain rikosprosessioikeuden täydellinen uudistaminen. Rikoslakia on aina osa
kerrallaan, tätä yli sata vuotta vanhaa lainsäädäntöä, uudistettu. Jo yksi laki saattaa viedä
vuoden tai puolitoista valiokuntakäsittelyssä.
Jos jossain toisessa valiokunnassa, ilman, että
otan esimerkkejä esille, yhden tai kahden pykälän muutos jonkin suuren lakikokonaisuuden
osalta, johon ei laajemmin puututa paitsi niihin
pariin pykälään, menee nopeasti, ei se ole työtavan ja tyylin ja aineiston pohjalta verrannollinen
suinkaan niihin asioihin, joita lakivaliokunta käsittelee.
Tässä asiassa, joka on esillä, pidän parhaana
sitä, että valtio ottaa holhoustoimen hoitaakseen
niin kustannuksien kuin vastuunkin osalta paikallistasollakin. Olen nimittäin vuosikymmeniä
aikaisemmassa elämässäni viranhoidossa kunnassa suoraan sanoen säälinyt holhouslautakuntien puheenjohtajaa ja sihteeriä, koska poliittisesti muodostettu lautakunta ei tämän tyyppisessä asiassa ole paras mahdollinen toimielin. Vain
pienissä kunnissa saattaa olla jossain määrin paikallis- ja henkilötuntemuksella merkitystä.
Holhouslautakuntien puheenjohtajaksi kunnat kuitenkin kaikeksi onneksi ovat yleensä löytäneet henkilön, joka tuntee pitäjää monen vuosikymmenen ajalta ja kuntansa yleensä. He ovat
pystyneet homman hoitamaan suhteellisen vähin
kolhuin sekä itselleen että holhottaville. Lauta-
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kunnasta ei paljon apua ole ollut. Osittaisuudistuksena virkaholhoojasysteemi vei jo asiaa siihen
suuntaan, johon tämä lakiesitys vie sitä nyt voimakkaammin, eli että holhoustaimi on ymmärrettävä muuna kuin luottamushenkilöhallintona. Se on mitä suurimmassa määrin virkatehtävä, mutta niin kuin muistaakseni ed. M. Pohjola
totesi, tätäkin asiaa kyllä tämä lakiesitys parantaa jossain määrin, eli juridiset asiat ja selkeästi
laskettavat ja ennustettavissa olevat paperiasiat
tulevat hoidetuiksi koulutetuin voimin ja taas,
mihin on viitattu eräissä puheenvuoroissa, kokonaisvaltaisesti holhouksenalaisen ihmisen muihin ongelmiin varmasti tässä rakennelmassa löytyy myös sopivaa ammattiapua.
Minusta on myös erinomainen asia, että enää,
näin ymmärsin pikaisesta lukemisesta, holhouksen alaiseksi julistaminen ei ole niin massiivisen
kokonaisvaltainen toisten käsiin ottaminen jonkun ihmisen varallisuuteen ja jopa huoltoon ja
viihtyvyyteen liittyvien tekijöiden osalta, vaan
lakiesitys antaa mahdollisuuden yksilökohtaisesti selvittää, minkälaista tukea henkilö tarvitsee:
tarvitseeko hän testamentin teossa tai lainhuutojen haussa tai monissa muissa asioissa, myydessään kiinteistöä tai muuta, juridista apua vai
tarvitseeko hänjotakin apua muulla tavoin? Tällöin vajaavaltaisen rajoitetut oikeudet toimia itsenäisenä ja täysvaltaisena kansalaisena mitoitetaan aina sen mukaan, mihin hänen kykynsä ja
edellytyksensä antavat mahdollisuuden.
Ed. K arpi o: Arvoisa puhemies! Ed. Ihamäki kantoi huolta äsken siitä, kuinka maistraatit tulevat selviytymään annettavista tehtävistä ja
viedäänkö tässä päätöksentekoa kunnalliselta
taholta jonnekin kauas pois. Mielestäni ed. Ihamäen pelko tässä suhteessa on aiheetonta. Kun
katsoo hallituksen esitystä ja hankittuja lausuntoja, kunnat eivät mitenkään ole vastustaneet
tätä muutosta. Yhteistoiminta kuntien ja maistraattien välillä varmasti vielä tulee jatkumaan
erittäin tiiviinä. Tuleehan palvelujen pääasiallinen tuottamusvastuu edelleen säilymään kunnilla, joten tässä tapauksessa katson, että tämä
muutos, kun holhoustaimi siirretään valtion vastuulle, on aivan tarkoituksenmukainen.
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Holhoojalta vaaditaan ensinnäkin ammattitaitoa sikäli, että hän joutuu usein hoitamaan holhottavan omaisuutta, joka ei aina ole niinkään pieni,
sillä tavalla, että se tulee hoidettua niin, että se on
tuottavalla tavalla hoidettu ja asiat pidetään
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kunnossa, mutta eräs asia, joka holhoojilta joskus unohtuu, on se inhimillinen piirre. Toisin
sanoen, kun holhottava on julistettu holhottavaksi, puhutaan nyt vanhoista ilmaisuista, tahtoo olla sillä tavalla, että sen jälkeen hän on
menettänyt ihmisen merkityksensä ja hänelle ei
koskaan enää kerrota siitä, mitä hänen omaisuudelleen tehdään ja millä tavalla tehdään. Monta
kertaa kuitenkin nämä ihmiset ymmärtävät
asiat, vaikka jostakin syystä eivät sitten täysivaltaisia olekaan.
Kolmas asia, jonka jouduin näkemään aikanaan, kun edellisessä elämässäni tutkiskelin holhousta vastaan tehtyjä väitteitä, oli se, että hoiboojat eivät osanneet pitää kirjanpitoa holhottaviensa tileistä. Kosmoskynää kieleen kastettiinja
sillä tehtiin ja kirjanpidot olivat vähän sellaisia ja
tällaisia. Niistä tahtoi tulla riitaisuuksia. En juurikaan tavannut epärehellisiä holhoojia, mutta
asiat oli kuitenkin vähän epämääräisellä tavalla
tehty. Nämä olivat yleensä sellaisia tavallisia ihmisiä.
Asianajajia ei yleensä kannata holhoojiksi
päästää, koska on usein nähtävissä, että he puijailevat holhottavansa varoja. Hyvin paljon on
semmoisia tilanteita, joissa hyvinkin merkittäviä
summia asianajajat ovat kavallelleet päämiestensä varoja. He pystyvät pitkään puijailemaan, ettei se tule näkyville ja esillekään. Tavallinen hoibooja jää hyvin helposti kiinni.
Sen verran vielä, herra puhemies, sanon, että
hiukan tässä jäävät epämääräisiksi holhoojan
vaatimukset. Se on ongelma, mutta se, että tilientarkastusta ja muuta tässä korostetaan, on toiseen suuntaan hyvä, mutta ehkä valiokunnassa
sitten saadaan paremmin asiasta kiinni, myös
holhoojan vaatimuksista.
Oikeusministeri J ä r v e n t a u s : Arvoisa
puhemies! Virkaholhoojan tai, niin kuin termi
kuuluu, yleisen virkaedun valvojan kelpoisuusvaatimuksista tosiaan tässä laissa holhoustoimen
edunvalvontapalvelujen tuottamisesta on säännöksiä, niin kuin ed. M. Pohjola totesi tästä
asiasta. Hallituksen esityksen perusteluissa on
myös näitä kelpoisuusvaatimuksia käsitelty.
Tarkoituksena on tosiaan löytää tehtävään
sopivia henkilöitä ja kiinnittää huomiota muun
muassa heidän taloudelliseen osaamiseensa.
Mutta toki on selvää, että vaatimustaso on melko
kova, aivan niin kuin ed. Kekkonen oikein kiinnitti asiaan huomiota. Löytyykö tällaisia henkilöitä käytännössä? Se ei välttämättä aina ole
helppoa. Lakikokonaisuuden rakenne kuitenkin
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on siten tehty, että kun edunvalvontapalvelujen
tuottamisvastuu edelleen olisi kunnalla, on ajateltu, että kuntatasolta näiltä sopivia henkilöitä
käytännössä löytyisi mahdollisimman hyvin.
Toivottavasti näin sitten todella myös käytännössä käy.
Edunvalvojan kielitaitovaatimusasia on juuri
niin kuin täällä on jo eri puheenvuoroissa tulkittu, eli on itsestään selvää, että sopimusvaatimukseen kuuluu se, että edunvalvoja hallitsee holhottavan kieltä riittävällä tavalla.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
14) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun
lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 151/1998 vp
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
15) Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite 76/1998 vp (Tuija Brax /vihr ym.)
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. B r a x: Arvoisa puhemies! Esitän lakialoitteessani,jonka ilokseni yli sata kansanedustajaa on allekirjoittanut, että rikoslakiin lisättäisiin
huumerikosten jälkeen uusi luku, 51 luku, joka
käsittelisi dopingainerikoksia.
Lyhyesti aloitteen sisällöstä:
Perusrikoksen tekomuoto olisi dopingainerikos, joka käsittäisi ensimmäiseksi sen, että se,
joka valmistaa tai yrittää valmistaa, toiseksi tuo
tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää
viedä maasta tai kuljettaa, ja kolmanneksi myy,
välittää, luovuttaa toiselle tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää dopingainetta tai neljänneksi pitää hallussaan tai yrittää hankkia dopingainetta, tuomittaisiin dopingainerikoksesta.
Mikäli teko on katsottava tärkeäksi, esimer-

kiksi jos toimitetaan erittäin suuria määriä dopingainetta, tavoitellaan merkittävää taloudellista hyötyä, rikoksentekijä toimii rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen
ryhmän jäsenenä tai aiheuttaa usealle ihmiselle
vakavaa hengen tai terveyden vaaraa taikka levittää dopingainetta alaikäiselle tai muuten häikäilemättömällä tavalla, on kyseessä törkeä dopingainerikos.
Dopingaineella tässä laissa tarkoitetaan samaa kuin vastaavissa laeissa muissa Pohjoismaissa eli vain kaikkein kiistattomimpia aineita,
joita käytetään siis muusta kuin lääketieteellisestä syystä: synteettisiä anabolisia steroideja, testosteronia ja sen johdannaisia, kasvuhormonia ja
kemiallisia aineita, jotka lisäävät testosteronin,
senjohdannaisten tai kasvuhormin tuotantoa tai
vapautumista ihmiskehossa.
Lyhykäisyydessään en esitä, että dopingaineiden käyttö olisi rikos, mihin palaan myöhemmin,
ja toiseksi en esitä, että yskänlääkkeen tai astmalääkkeen ostaminen, välittäminen tai antaminen
on rikos. Kyseessä on vain sellaisten aineiden
kriminalisointi, jotka pohjoismaisenkin kokemuksen mukaan ovat kiistatta aineita, jotka eivät ilman lääketieteellistä syytä voi olla ihmisen
kotilääkekaapissa tai joiden käyttäjäksi ei voi
muuten tietämättömyydestä aiheutuen tulla.
Arvoisa puhemies! Miksi tämä lakialoite on
tehty? Ennen kaikkea vain ja oikeastaan siksi,
että doping on todella vaarallista. Se on vaarallista käyttäjälle itselleen, jopa kuolemaan asti vaarallista, ja se on vaarallista meille kaikille ulkopuolisille, mistä kovin vähän puhutaan, siitä, että
monet dopingaineiden käyttäjät ovat oikeasti silloin, kun he menettävät hermonsa, hyvin vaarallisia ulkopuoliselle.
Itselläni on yksi epämiellyttävä kokemus.
Lehdistä olemme saaneet lukea yhdessä vaiheessa niin sanottujen bodariportsareiden väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Antidopingtoimikunnan
puheenjohtaja Seppälä kertoi muistakin vaarallisista vaikutuksista niin sisäelimiin kuin ennen
kaikkea myös mielen terveyteen, joko tosiaankin
äkkipikaistumista tai hyvin labiileja tilanteita.
Paitsi että doping on hyvin vaarallista, sitä on
liikkeellä hyvin paljon. Samainen antidopingtoimikunnan puheenjohtaja epäili eduskunnassa
järjestetyssä seminaarissa, että Suomessa on noin
10 000 dopingaineiden väärinkäyttäjää. Jos uskotaan, että dopingiaineilla on suunnilleen sama
suhde kiinnijäännissä tullissa salakuljetuksen
osalta kuin ehkä muillakin, esimerkiksi huumausaineilla, voidaan arvioida, että Suomessa
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vuosittain liikkuu jopa miljoona ampullia dopingaineita, jos tullirajalle jää kiinni kymmenesosa. Jos jää kiinni vähemmän, sitten ampulleja
on vielä enemmän. Poliisi epäileekin, että Suomi
on osittain kauttakulkumaa näissä asioissa
myös.
Nykylainsäädännössä on dopingbisneksen
menevä aukko. Korostan vielä: tällä Iakiaioitteella on tarkoitus saada kiinni dopingbisnes.
Kyseessä ovat suuret summat, kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta ja usein samasta rikollisuudesta,joka toimii myös huumebisneksen puolella.
Dopingkontrollilla ei käytännössä ole keinoja
selvittää dopingin alkuperää ja dopingin välitykseen osallistuneita. Se, mitä urheilujärjestöt kunnioitettavasti tekevät testatessaan rekisteröityneitä huippu-urheilijoita, on kaikin puolin kiitoksen arvoista ja käsittääkseni varsinkin Suomessa toimii hyvin, mutta se ei millään muotoa
ole tarkoitettukaan rikostutkintaan selvittämään, mistä se aine on peräisin, kuka sitä välittää, kuka saa hyödyn, kuka elämäntehtäväkseen
miettii, mistä ainetta saisi, kenelle sitä myisi. Tältä osin meillä on selvästi lainsäädännössä aukko.
Huippu-urheilun ulkopuolinen dopingin
käyttö jää kokonaan kontrollin ulkopuolelle.
Ehkä kaikkein vaarallisinta on nimenomaan nyt
rehottava saleilla tapahtuva dopingin käyttö. Siinä missä nuoret tytöt sairastavat anoreksiaa,
näyttää siltä, että yhä tavallisempi ja osittain
saman ilmiön toinen puoli on epävarmuus omasta itsestä ja ulkopuolelta tulevista paineista,
omasta minäkuvasta, joka johtaa alaikäisiä poikia hyvin paljon käyttämään järjestäytyneen urheilun ulkopuolella dopingaineita.
Hallussapidon ja levittämisen kriminalisointi
mahdollistaa viimeinkin tukku- ja vähittäismyymälöiden ratsaamisen. Tältä osin lakiin on tulossa pikkuisen parannuksia ylipäätänsä, mutta tilanne karkeasti ottaen on sellainen, että jos maahan on salakuljettanut dopingaineita ja sen jälkeen niitä jostakin välittää, on poliisin ja syyttäjän tehtävä todistaa, että aine on todella salakuljetettua, muuten salakuljetuksesta ei tule rikosta.
Dopingbisnes maailmalla on tietysti vielä huomattavasti suurempaa kuin Suomessa. Asiaa tutkiessani ja soitellessani kuulin muun muassa sellaista Amerikan mantereen lääketeollisuudesta,
että urheilujärjestöt ovat pyytäneet kuulemma
lääketeollisuutta merkkaamaan kuuluisan epoaineen,jota siis tämä laki ei koskettelisi, niin että
se helposti ja hyviä vaikutuksia, lääketieteellisiä
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vaikutuksia haittaamatta voitaisim tunnistaa.
Lääketeollisuus on kieltäytynyt merkkaamasta
sitä, joten on ihan selvää, että dopingbisneksessä
kokonaisuutena maapallolla liikkuu huippuosaamista, tuhlataan ihmiskunnan huippuälykkyyttä siihen, miten ensinnäkin keinotekoisesti,
ainakin väliaikaisesti parannetaan suoritusta ja
miten se peitetään testeissä.
Kolmanneksi lakialoite on tehty siksi, että rikoslailla on aina ohjaava vaikutus. Tämä olisi
selvä signaali siitä, että yhteiskunta ei hyväksy
dopingia. Erityisesti tällä signaalilla on merkitystä nuorten ja heidän vanhempiensa osalta. Tältä
osin varsinkin kaksi tilannetta on tullut konkreettisesti mieleeni ja olen vastaaviin tilanteisiin
törmännyt.
Tilanne, jossa valmentaja tai muu urheilujohtaja kehottaa dopingin käyttöön tai muuten hyväksyy sen, saattaa tällä hetkellä olla sekä eettisesti että juridisesti hyvin hämmentävä nuorelle
urheilijalle ja hänen perheelleen. Jos me lähetämme selvän lainsäädännöllisen signaalin, että välittäminen ja kehottaminen, osallistuminen siihen ketjuun on rikos, on varmasti selvää silloin
perheelle ja nuorelle, että nyt seis, tämä ei kuulu
osana pelin henkeen.
Toisekseen taas kerran järjestäytyneen urheiluelämän ulkopuolella on selvästi epäselvyyttä
dopingin vaarallisuudesta ja sallittavuudesta.
Saleissa nuorten keskuudessa on käsitys, että
kyseessä on harmiton tapa saada lisää pattia,
tulla nopeammin kovan näköiseksi, ihan oikeasti. Ei laajasti ole esimerkiksi tiedossa se, että
monet markkinoilla liikkuvat kasvuhormonit
ovat ihmisperäisiä, idästä tulleita ja että ne muun
muassa sisältävät huomattavan suuren riskin
saada hullun lehmän taudiksi kutsutun taudin.
Näistä aineiden käyttäjistä kuulemma joka kahdessadas altistuu kyseisille riskeille. Kyse on hyvin usein pimeillä markkinoilla olevista vaarallisista eläin- tai ihmisperäisistä tuotteista.
Neljänneksi tämä olisi paitsi selkeä signaali
siitä, mikä on oikein yhteiskunnan kannalta,
myös selkeä liikuntapoliittinen kannanotto sen
puolesta, mitä yhteiskunta tarkoittaa puhtaalla
urheilulla. Hallituksen esityksessä liikuntalaiksi
asia ilmaistaan näin: "Valtion tukeman liikunnan ja siihen liittyvän kansalaistoiminnan tulee
olla eettisesti perusteltua. Tällä tarkoitetaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta liikunnan positiivisten fyysisten, henkisten ja sosiaalisten vaikutusten edistämistä. Yhteiskunnan tuen ulkopuolelle voidaan rajata toiminta, joka on välinpitämätöntä suhteessa dopingiin, päihdeongelmiin
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tai urheiluun liittyvään väkivaltaan." Tältä osin
olin iloinen, kun kuulinjärjestämässämme seminaarissa, että ministeri Siimes on sitä mieltä, että
periaatteessa sellaiset urheilujärjestöt, jotka jäävät kiinni dopingin käytöstä, voidaan poistaa
julkisen rahoituksen piiristä. Muutenkin olen
iloinen, että samassa yhteydessä ministeri Siimes
monelta osin tuki lakialoitetta.
Viimeinen syy, miksi lakialoite on tehty, eli
viides syy on se, että dopingbisneksen kriminalisointi asettaisi Suomen dopingpoliittisella maailmankartalla selvästi niiden maiden joukkoon,
joissa dopingia vastaan taistellaan kaikin järkevin, tosiasiallisesti toimivin keinoin. Silloin me
olisimme samassa joukossa kuin muut Pohjoismaat ja nyttemmin muun muassa Ranska. Tiedän, että monissa Keski-Euroopan maissa suunnitellaan siirtymistä samaan dopingpoliittiseen
maailmankartan pisteeseen, siihen osaan maapalloa, joka on päättänyt, että urheilussa on sellaisia arvoja, joita kannattaa puolustaa tosissaan, että liikunta ja urheilu edistävät terveyttä,
mielihyvää, tasapainoista kasvamista ja sosiaalisiakin hyveitä ja leikkiä.
Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. Ensinnäkin suurin ongelma on henkinen ja eettinen, ja siihen ei
tunnetusti rikoslailla yksinomaan voida puuttua.
Time-lehti julkaisi viime kesänä Amerikassa vuodesta 82 asti tehdyn seurantatutkimuksen tuloksen,jossa oli tutkittu sikäläisiä olympiaurheilijoita. Erinäisistä kyselyistä heidän valmiuksistaan
ottaa kiellettyjä aineita ehkä järkyttävin oli, että
yli 50 prosenttia tutkituista urheilijoista sanoi,
että he olisivat valmiita ottamaan kiellettyä ainetta,joka mahdollistaisi heidän voittavanjokaisen kilpailun seuraavan viiden vuoden ajan ja sen
jälkeen tappavan heidät.
Positiiviset vastaukset huomattavasti lievempiin tilanteisiin, jos voittaisit etkä jäisi kiinni
-tyyppisiin, olivat vielä suurempia, mutta yli 50
prosenttia huippu-urheilijoista haluaa voittaa
niin kovasti, että jopa viiden vuoden voittoputken jälkeen he olisivat valmiita kuolemaan. Lähde siis Time-lehti viime kesältä.
Toiseksi tämän lakialoitteen ongelma on se,
että huippu-urheilun dopingbisnes on koko ajan
valvojien edellä ja etenkin rikoslain säätäjä tulee
aina varmasti kaukana perässä. Tällä aloitteella
puututaan vain kaikkein vaarallisimpiinja rikosoikeudellisesti selkeästi määriteltävissä oleviin
dopingaineisiin, mutta ei, niin kuin aikaisemmin
kerroin esimerkin epon merkinnästä, niihin aineisiin, joita ei voida määritellä ja joissa voi olla

epäselvyyttä siitä, ovatko ne edes sallittuja vai
eivät.
Kolmas ongelma on se, että kun olen päätynyt
rajaamaan käytön kriminalisoinnin ulkopuolella, olen tehnyt sen muun muassa siitä syystä, että
ylipäätänsä ihmisen sisuksiin taikka elämän hyvin läheiseen piiriin puuttuminen on aina voimakas puuttuminen yhteiskunnan taholta, eikä siihen ylipäätänsäkään pidä kuin erittäin painavista syistä mennä, ja myös siksi, että dopingvalvonta todennäköisesti vaikeutuisi huomattavasti, jos
käyttökin olisi kriminalisoitua.
Oli sangen vakuuttavaa kuunnella antidoping-toimikunnan näkemyksiä siitä, että jos
käyttökin on kriminalisoitua, niin toimikunnastakin tulisi osa rikostutkin tajärjestelmää. Se käytännössä varmasti vaikeuttaisi sen toimia muun
muassa siinä tilanteessa, että sillä on epäilyjä,
koska silloin sillä olisikin epäilyjä rikoksen tekemisestä.
Näistä syistä olen siis jättänyt käytön lain ulkopuolelle, ja varsinkin samasta syystä kuin ehkä
huumeasioissakin on ollut perusteltua, että millään muotoa rikoslaki ei saisi estää tai vaikeuttaa
henkilön hakeutumista hoitoon. Aina ensisijaisena tämmöisten aineiden käyttäjillä pitäisi olla
mahdollisuus ja kyky päästä välittömästi hoitoon, kun he ovat siihen valmiita.
Samalla kuitenkin rajanveto hallussapidon ja
dopingaineen hankkimisyritykseen välillä on
hankala, se täytyy myöntää. Itse ratkaisisin asian
niin, että viimeksi mainitussa tilanteessa, jos joku
urheilija pitää hallussaan pientä määrää, käytettäisiin lakialoitteeseeni tarkoituksella hyvin ymmärtävästi kirjoitettua syyttämättä jättämistä ja
toimenpiteistä luopumispykälää. Toinen vaihtoehto on, että hyvin pienien määrien osalta hallussapidon kriminalisoinnista luovuttaisiin, jos katsotaan, että se on omiaan estämään ihmisen hakeutumista hoitoon taikka muuten hämärtämään tätä asiaa, koska tärkeintä tässä asiassa,
arvoisa puhemies, on dopingbisnekseen puuttuminen, niihin tuhansiin, satoihintuhansiin markkoihin, jotka tällä hetkellä Suomen kaduilla ja
saleilla tehdään sillä, että pääasiassa epävarmat
nuoret ostavat aineita.
Meillä saattaa olla joissakin urheilulajeissakin
tämä ongelma, mutta korostan vielä, että tätä
asiaa tutkittuani olen entistä vakuuttuneempi,
että kyse on kansanterveydellisestä ongelmasta
ja siitä, että meidän lainsäädäntömme ei ole kunnossa. Niinpä rohkenenkin vedota lakivalio kuntaan, jonka jäsenet täällä äsken hyvin uskottavasti, sen tiedän valiokunnan entisenä jäsenenä,
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kertoivat työruuhkastaan, että koska tässä lakialoitteessa on yli sata allekirjoittajaa ja niin muodoin sen pitää tulla eduskunnan sääntöjen mukaan käsiteltyä, te jaksaisitte tähän asiaan vielä
paneutua kunnolla. Tiedän, että teillä on paljon
töitä, mutta luulen, että asia oikeasti on sen arvoinen, että teidän arvokasta aikaanne siihen
kuluu.
Ed. E 1 o : Puhemies! Omasta puolestani haluan ensinnäkin ilmoittaa kannattavani ed. Braxin tekemää aloitetta, joka mielestäni on ajankohtainen ja todella kannatettava. Vielä sen jälkeen, kun ed. Brax on tehnyt tämän lakialoitteen
perusteluosan, tuli julkisuuteen muun muassa
sellaista, mikä viittaa dopingin vaarallisuuteen,
eli kolminkertaisen olympiavoittajan GriffithJoynerin kuolema, josta tietysti ei voida sanoa,
että se oli pelkästään dopingin seurausta. (Ed.
Kekkonen: Tuskin yhtään! Mistä me tiedämme?)
- Kukaan ei ed. Kekkonen, pysty sanomaan
sitä, mutta kyllä aikamoiset epäilyt kuitenkin on.
Kun 38-vuotias huippu-urheilija yhtäkkiä kuolee
sydänsairauteen, niin se tuntuu aika erikoiselta ja
erityisesti se, että omaiset eivät halunneet minkään näköistä ruumiinavausta suoritettavan,
joka olisi ilmeisesti paljastanut todelliset syyt.
Mutta niin tai näin, ed. Kekkonen ja muut,
tämä on vaara. Doping on todella vaarallista.
Siitä ei päästä mihinkään. Minun mielestäni ed.
Brax aivan riittävästi perusteli sitä.
Jos me katsomme sitten Suomen näkökulmasta, mitä on tapahtunut. 1970-luvulta alkaen urheilujohtajat ovat pitäneet kauniita puheita. Itsekin tietyllä tavalla olen tähän urheilun johtajuuteen liittynyt, kun olin kahdeksan vuotta Työväen Urheiluliiton varapuheenjohtaja ja kuusi
vuotta Valtion urheiluneuvoston puheenjohtaja
80-luvulla. Kyllä esimerkiksi vuonna 84, kun
Martti Vainio joutui kiinni dopingista olympialaisissa, ainakin minulle se oli valtava järkytys.
Toimin silloin Valtion urheiluneuvoston puheenjohtajana. Ei meistä suomalaisista oikeastaan
kukaan voinut kuvitella, että meidän huippumme nimenomaan vielä olympialaisissa jäävät
kiinni dopingista. Olihan se valtava järkytys kaikille suomalaisille.
Sen jälkeenkin on tullut monia tapauksia julkisuuteen. Niin kuin me tiedämme, jotkut urheilulajit ovat alttiimpia dopingin käytölle kuin toiset. Erityisesti voimaiJulajit ovat sellaisia. Kun
ed. Brax aivan oikein toteaa, että tämä ei välttämättä edes liity urheilijoihin eikä pelkästään
huippu-urheilijoihin, niin tosiasiahan tietysti on
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se, että se voi liittyä lähellä oleviin kuitenkin,
esimerkiksi niihin, jotka haluavat harrastaa bodausta ja muuta, mitä ei välttämättä urheiluksi
voi sanoa.
Mehän tiedämme, että muutama vuosi sitten
painonnoston rajat muutettiin sen takia, että haluttiin kirjata ennätykset uudelleen, koska edelliset ennätykset oli todistettavasti lähes kaikki tehty pitkän aikaajo dopingin avulla. Tulee mieleen
omasta kotikaupungistani lähtöisin oleva olympiavoittaja Kaarlo Kangasniemi, joka on moneen moneen kertaan todistanut julkisuudessa
monien ihmeeksi, kuinka paljon esimerkiksi hän
dopingia käytti 1960-70-luvun vaihteessa ja vielä 1970-luvulla. Hän on aika harvinainen huippu-urheilija, kun tulee julkisuuteen ja kertoo
asiasta.
Ed. Brax totesi mielestäni myös aivan oikein,
että dopingin käyttäjät näyttävät olevan aina
edellä niitä, jotka kontrolloivat dopingia.
Tämän vuoden- tämä liittyy myös ed. Braxin
lakialoitteeseen - ehkä tärkeimpiä tapahtumia
tässä suhteessa oli Ranskan ympäriajo eli Tour
de France, joka kerta kaikkiaan sai aivan farssinomaisia piirteitä dopingin takia.
Niin kuin ed. Brax aloitteessaan esittää, kysymys on todella hallussapidosta, dopingin levittämisestä ja sen rangaistavuudesta. Minun mielestäni aloite on todella kannatettava.
Puhemies! Ed. Brax viittaa lakialoitteessaan
Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimukseen. Toimin Euroopan neuvoston urheilukomitean puheenjohtajana. Pari viikkoa siten, kun olin Strasbourgissa Euroopan neuvoston kokouksessa, keskustelimme komitean sihteerin kanssa siitä, että me alamme nyt tätä asiaa
uudelleen ottaa esille ja selvittää, miten Euroopan neuvoston eri jäsenmaat ovat panneet toimeen dopinginvastaisen yleissopimuksen. Esimerkiksi Euroopan neuvoston sopimuksesta
huolimatta on todella mielenkiintoista nähdä,
minkälaisella lainsäädännöllä maat ovat ryhtyneet vastustamaan dopingin käyttöä. Varmasti
aika ajoin, kun sopimuksia tehdään, niitä kannattaa myös kontrolloida eli katsoa, mikä on
tilanne.
Ed. Brax on saanut lakialoitteeseen todella
113 nimeä. Olisin itsekin allekirjoittanut tämän
mielelläni. Syystä tai toisesta en ole saanut tätä
allekirjoitettavaksi. Tälle varmasti löytyy vieläkin enemmän kannattajia.
Jonkin verran ihmetystä herättää se, että eduskunnassa on kuitenkin löytynyt myös henkilöitä,
jotka ainakin yksittäiskeskusteluissa ovat seiväs-
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ti vastustaneet ja myös julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vastustavat dopingin kriminalisointia. Minusta oikeastaan näillä ihmisillä olisi
jonkin näköinen todistustaakka: heidän tulisi
tulla nyt julkisuuteen kertomaan, minkä takia he
vastustavat dopingin kriminalisointia.
Puhemies! Lopuksi totean, että kun asiasta oli
julkisuudessa keskustelua, oli mainittu ainakin
edustajien I. Kanervan ja Bryggaren nimet, jotka
eivät olleet halunneet lakialoitetta allekirjoittaa.
Nyt kumpikaan ei ole paikalla emmekä saa selville heidän syitään, joiden takia he eivät tätä hyväksy.
Ed. 0 1i n :Arvoisa puhemies! Ed. Braxin valmistama ja ensimmäisenä allekirjoittama lakialoite rikoslain muuttamiseksi on ajankohtainen, se on tervetullut, se osoittaa laatijasta rohkeutta ja selvää pyrkimystä muuttaa lakialoitteeseen liittyvää dopingongelmaa Suomessa nimenomaan liittämällä Suomi pohjoismaiseen käytäntöön.
Lakialoitteellahan kriminalisoitaisiin dopingaineiden kauppa, hallussapito, valmistus ja maahantuonti sekä niiden yritys. Suomi valtiona silloin sitoutuisi pohjoismaiseen dopingsopimukseen sekä Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimukseen ja myös Kansainvälisen
olympiakomitean suositukseen. Pidän ed. Braxin
aloitetta todella tervetulleena ja hyvin perusteltuna.
Arvoisa puhemies! Mitä sitten on doping?
Kukin me olemme asian parissa, urheilun parissa, toimineet ja muutkin, kohdanneet tämän
asian. Muistanpa, että aikaisemmassa työssäni
useampiakin tutkimusaiheita käynnistettiin.
Muistan esimerkiksi Lindholmin ja nykyisen
avustajani työt,joista sittemmin syntyi gradu työ,
jota aion tässäkin osittain käyttää hyväksi.
Doping nimittäin pitää kaikki nämä määritelmät sisällään, pyrkimyksen suorituksen keinotekoiseksi parantamiseksi lääkeaineen tai siihen
verrattavan aiheen avulla. Doping-sanan etymologia, käsitehistoria, on aika mielenkiintoinen.
Se johtaa meidän Afrikkaan. Nimenomaan zuluheimon kielestä se on kehittynyt. Sen haluan tässä todeta, jotta lainsäädäntö saa myös syvällisempää taustaa. Dop tarkoitti tuolloin vahvaa
alkoholijuomaa. Sitä käyttivät heimot kulttimenoissaan piristeinä sekä sotaretkillä. Sittemmin
hollantilaiset kolonialistit veivät sanan englannin kieleen. Hollantilaiset nimittivät sitä aineeksi, jolla nimenomaan työkuntoa voidaan kohottaa ja parantaa.

Englannin kieleen sanakirjan kautta tämä käsite on löytänyt itsensä vuonna 1889. Silloin sen
selitettiin tarkoittavan oopiumpitoista tupakkaa. Ensimmäisen kerran sanomalehdissä doping mainittiin vuonna 1900 Daily News -nimisessä lehdessä, ja silloin keskusteltiin lääkevalmisteiden käytöstä hevosurheilun yhteydessä.
Oikeastaan voi sanoa, että eläinurheilusta tämä
käsite on ihmisurheiluunkin sitten tullut 30-luvulta lähtien.
Nykyaikaisessa urheilussa dopingiksi määritellään urheilijan käyttämä mikä tahansa elimistölle vieras ja fysiologinen aine ylimäärin käytettynä tai epänormaalilla tavalla elimistöön annettuna. Aineen tarkoituksena on siis keinotekoisesti ja epäreilulla tavalla parantaa urheilijan suorituskykyä. Näin ollen on kysyttävä, mitä tuo keinotekoisuus tarkoittaa? Pitääkö keinotekoisuus
myös happimajat sisällään? Mitä tarkoitetaan
reilulla tässä yhteydessä?
Toisaalta, arvoisa puhemies, voidaan sanoa,
että fyysisen suorituskyvyn rajoja on etsitty niin
kauan kuin on urheiluakin ihmiskunnan olemassaolon aikana esiintynyt. Esimerkiksi antiikin
Kreikan olympiaurheilijat tunsivat jossain määrin suoritusta keinotekoisesti parantavat aineet
ja niiden käytön. Esimerkkeinä voidaan mainita
Filostratos ja Galenos, jotka kirjoittivat aikanaan, että antiikin olympialaisissa käytettiin piristeitä.
Ensimmäinen aikakirjoihin kirjoitettu dopingtapaus on vuodelta 1865 Amsterdamin lähettyvillä järjestetyn kanavauinnin pituusennätyskokeesta, jossa uimari vietiin sairaalahoitoon
lääkeaineen yliannostuksen takia. Seuraavilla
vuosikymmenillä lääkkeiden ja huumeiden käyttö oli varsin yleistä hevos- ja koiraurheilussa,
ammattinyrkkeilyssäja pyöräilyssä. Pyöräilyssä,
joka on puhuttanut meitä viime kuukausina,
käytettyjä aineita ovat olleet heroiini, kokaiini,
nitroglyseriini ja alkoholi.
Ensimmäinen dopingista aiheutunut kuolemantapaus on kirjattu vuodelta 1886, jolloin
englantilainen ammattipyöräilijä, nimeltään
muuten Linton, menehtyi Bordeaux - Pariisiajossa. Hän oli aineen saanut valmentajaltaan,
joka omisti Lintonin käyttämää pyörämerkkiä
valmistavan tehtaan. Omistusolot ovat jo silloin
näytelleet aika mielenkiintoista ja kohtalokastakin roolia.
Arvoisa puhemies! On puhuttu myös dopingilmiön levinneisyydestä Suomessa. Näyttää siltä,
että Suomeen aine on merkittävämmässä määrin
tullut 1960-luvun lopussa. Tosin tutkimusten ja
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henkilöhaastattelujen mukaan hiihtäjät muistavat jo vuosikymmenten takaa, kuinka hiihdon
päävalmentaja Veli Saarinenjakoi urheilijoilleen
vauhtipillereitä. (Ed. Kekkonen: Permitiiniä!)Permitiiniä varmasti. Täällä tuntuu olevan asiasta tietoa. - Tiedämme myös, että yleisurheilijoista on dokumentoitu Pauli Nevalan ja Jorma
Kinnusen kertomukset hormonien käytöstä ajalta, jolloin käyttö ei vielä ollut kiellettyä. Esimerkiksi keskisuomalainen Jorma Kinnunen, keihäänheittäjä, Salon mukaan on todennut, että
kun kuuri lyötiin päälle, ei ehtinyt ö:tä sanoa,
kun ei pusero mahtunut päälle. "Kauheata hommaa. Kun yöllä heräsi, silmäkuopat olivat täynnä vettä, lakanat lainehtivat. Maksa-arvot mahtoivat parhaimmillaan olla hirmuiset."
Myös tiedetään, että Kari Sinkkonen, kestävyysjuoksun lajipäällikkö 1970-luvulla, on kertonut Valmennus ja Tiede -lehdessä Jouko Kuhalle tehdyn verenvaihdon 3 000 metrin esteiden
maailmanennätysjuoksuun jo vuonna 1968.
Syyksi ilmoitettiin Kuhan anemia. Veritankkauskaan ei vielä tuolloin ollut kiellettyjen menetelmien joukossa, mutta Suomessa sitä siis esiintyi. Yhtä lailla voitaisiin tätä luetteloa jatkaa,
viitata Eero Mäntyrantaan vuodelta 71. Mäntyranta ei myöntänyt syyllisyyttään. Tietämättömyys, sabotaasiepäilyt ja salamyhkäisyys ovat
kuuluneet dopingista kärähtämisen jälkiselvittelyn luonteeseen useissa tapauksissa. Tämä pätee
urheilijoihin, ja aika lailla myös urheilujohto,
lääkärit ja valmentajat ovat olleet asiasta muka
tietämättömiä. Sen verran olen kuitenkin itsekin
ollut urheilunjohtotehtävissä mukanaja monenlaisissa keskusteluissa, että tästä ongelmasta, sen
syvyydestä, tässä maassa on tiedetty. Siihen vain
ei ole puututtu.
Ed. Braxin lakialoite merkitsee sitä, että kun
urheilun instituutio sinänsä tässä asiassa on elänyt valtiona valtiossa eikä ole kyennyt asiaa ratkaisemaan, on aika, että urheilun ja yhteiskunnan suhde on se, joka tuo tähän asiaan ainakin
parannusta ongelman ratkaisun osalta.
Arvoisa puhemies! Perimmältään tietenkin
kysymys on siitä, mikä on urheilun etiikka, mikä
on urheilun moraali. Emme ehkä ole parhaita
apostoleita asiaan ottamaan kantaa, mutta kysymys on myös lainsäätäjän osalta siitä, mikä on
oikein, mikä on väärin, mikä on hyväksyttävää,
mikä ei ole hyväksyttävää. Erityisesti siitä näkökulmasta, arvoisa puhemies, että suomalaisten
lasten vanhemmista tutkimusten mukaan 92 prosenttia on sitä mieltä, että heidän lastensa toiminta urheiluseuroissa on enemmän myönteistä kuin
289 280320
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kielteistä, siihen sisältyy lasten vanhemmilta äärettömän suuri luottamus ja annettu valtakirja.
Tietenkin lainsäätäjän näkökulmasta on kysyttävä, käytetäänkö tätä valtakirjaa oikein, ja jos ei
käytetä, hyväuskoisia lasten vanhempiaja tietämättömiä lapsia harhautetaan. Sen takia asia on
isompi kuin urheilu sinänsä, ja siksi haluan todella lämpimästi kiittää ed. Braxia lakialoitteesta,
jonka käsittelylle toivon pikaista etenemistä.
Ed. U o t i 1 a : Arvoisa puhemies! Viime sunnuntaina eli toissa päivänä Vantaan maratonilla
36 kilometrin kohdalla minulta loppuivat paukut. Tuntui siltä, että vähintään jotain dopingia
olisi tarvinnut, että olisin jaksanut maratonin
loppuun taivaltaa. En kuitenkaan ajatellut, että
olisin dopingia tarvinnut, vaan kärsin tietenkin
huonoa omaatuntoa siitä, etten ollut muuten valmistautunut suoritukseen riittävän hyvin. En ollut syönyt tarpeeksi makaronia ja muita hiilihydraatteja, en nauttinut urheilujuomia, syönyt
magnesiumpillereitä jne. Tällaisilla luvallisilla ja
aivan perusteluilla keinoillakin olisin voinut
ehkä suoritustani parantaa puhumattakaan siitä,
että olisi pitänyt harjoitella enemmän, vaikka
sanotaankin, että vain lahjattomat treenaavat.
No, se siitä!
Vakavasti ottaen edustajat Brax, Elo ja Olin
ovat perustelleet lakiehdotuksen taustoja ja syitä
hyvin kattavastija olen niistä täysin samaa mieltä. Korostaisin tässä yhteydessä sitä, että urheilun ja ennen kaikkea liikunnan yhteiskunnallinen
merkitys on minusta liikkunut oikeaan suuntaan. Puhutaan toisaalta yhä enemmän liikunnan merkityksestä kansanterveydelle, ja sitä
kautta jopa kansantaloudelle. Puhutaan enemmän terveysliikunnasta, kuntoliikunnasta, hyötyliikunnasta jne. Oikeastaan kuuden tunnin lähetekeskustelun saanut uusi liikuntalaki ja sen
keskeinen viesti on juuri tätä. Siinä koko liikuntalakipaketissa muun muassa sana "kilpaurheilu", huippu-urheilusta puhumattakaan, esiintyy
oikeastaan vain pari kolme kertaa kai yhteensä.
Tämä on minusta myönteinen asia, ja näin pitää
keskustelun tästä eteenkinpäin mennä.
Kun on näitä urheiluun, ennen kaikkea huippu-urheiluun liittyviä ongelmia, väkivaltaa, liikaa kaupallisuutta ja ehkä kaikista pahimpana
dopingongelma, sen vuoksi on sekä rohkeaa, tärkeää että välttämätöntä, että lakiteitse tähän pyritään myös puuttumaan. Meidän suomalaisten,
kun me haluamme olla palkintosijoilla olympialaisissa, arvokisoissa, nauttia siitä, että suomalaiset pärjäävät urheilukentillä, samalla tavalla pi-
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tää olla ensimmäisten joukossa, kun puhutaan
dopingin kitkemisestä ja siihen puuttumisesta
urheilussa.
Suomalaiset ovat olleet aloitteellisia tasa-arvon edistämisessä urheiluelämässä. Kun Palloliiton fair play -komiteassa olen, Suomen Palloliitto on ollut erittäin aktiivinen ja saanut paljon
arvostusta ympäri maailmaa reilun pelin fair play
-asian edistämisestä. SUL:ssä on aloitettu eettinen työ, onko se eettinen toimikunta tai tämä,
joka miettii urheilun etiikkaa syvällisemmin.
Monella sektorilla suomalaiset liikuntajärjestöt
ja liikuntaihmiset ovat olleet aloitteellisia, ja sitä
tarvitaan myös dopingkysymyksessä.
Itse asiassa, kun ajatellaan eduskuntaa ja lainsäätäjää, monilla poliitikoilla on aikamoinen
hinku urheilun johtopaikoille eri tasoilla, kaikista korkeimmillekin paikoille. Melkein tekisi mieli, kun tässä salissa puhutaan sellaisesta asiasta,
joka on nykypäivän urheilun keskeisiä ongelmakysymyksiä, doping, ja siihen puuttumisesta lakiteitse, jollain tavalla kysyä, mikseivät ole läsnä
kaikista korkeimmilla paikoilla olevat. Tarkoitan Olinin Kassua. Ed. Olin on paikalla Työväen
Urheiluliiton puheenjohtajana, mutta kun eduskunnassa on keskeisiä urheilujohtajia Suomen
U rheiluliitosta, Hiihtoliitosta jne., jotenkin tuntuisi siltä, että jos kuuluisi tällaisen näin mahtavan organisaation johtoon, ei mahtaisi millään
olla poissa silloin, kun eduskunnassa lainsäätäjät
keskustelevat tällaisesta asiasta. (Välihuuto) Minähän en toki syyllistä ketään niistä, jotka
ovat paikalla, vaan mieluummin katselen määrättyjä tyhjiä paikkoja, joista edustus puuttuu
tällä hetkellä.
Ed. Braxin lakialoite on minusta myös rakenteeltaan ja tasoltaan oikea. Se puuttuu keskeisiin
ongelmiin mutta ei syyllisty ylilyönteihin, puuttuu siihen, että ennen kaikkea hallussapito, valmistus jne. on tuomittavaa, mutta ei esimerkiksi
lähde siitä, että käyttö sinällään olisi kriminalisoinnin kohteena. Tämä on ihan oikein. Ed. Braxin perusteluissa ja myös lakialoitteen perusteluissa on hyvin selkeästi tuotu esiin, mitä tällä
lakialoitteella halutaan korostaa.
Lopuk~i totean, että kysymys on aika paljon
viestistä. Asken viittasin suomalaisen urheiluelämän ja suomalaisen lainsäätäjän rooliin kansainvälisessä vertailussa viestin antamisessa ulospäin. Mutta niin kuin ed. Olinkin totesi, tämä on
viesti myös maamme sisällä urheileville, liikuntaa harrastaville lapsille, nuorille, heidän vanhemmilleen, kaikelle sille väelle, joka urheilujärjestöissä toimii. Meidän on todella otettava vas-

tuumme ja pyrittävä lainsäädännöllä dopingongelmaa karsimaan.
Kun on viitattu lakivaliokunnan ruuhkaan,
varmasti voi tulla houkutus, että lakialoite jäisi
pölyttymään lakivaliokunnan hyllyyn. Näin en
todellakaan toivo sille käyvän, koska allekirjoittajia on näin paljon ja asia on niin tärkeä. Se aika
pitäisi lakivaliokunnasta löytyä, että homma
saataisiin eteenpäin.
Ed. He 11 b e r g: Arvoisa puhemies! Urheilulle varsin kipeä asia on doping, ja minäkin olen
sillä lailla urheilutoiminnassa mukana, että en
mikään suuri urheilujohtaja ole, mutta Suomen
Pyöräilyunionin eli pyöräilyseurojen keskusjärjestön puheenjohtajana olen joutunut aika paljon dopingasioista tänä kesänä ja syksynä keskustelemaan. Tietysti tämä on pyöräilylle ollut
hyvin tunnusomainen asia, että aina silloin tällöin dopingskandaaleja pyöräilyn yhteydessä
sattuu.
Itselleni muistuu mieleen ehkä oikeastaan ensimmäinen sellainen iso asia, jonka yhteydessä
dopingiin alettiin kiinnittää vakavaa huomiota,
Rooman olympialaiset vuonna 1960, jolloin
tanskalainen pyöräilijä joukkueajossa menehtyi.
Vaikka kaverit koettivat vähän ylämäkeä työntää, hän menehtyi. Selvityksissä voitiin todeta,
että hän oli dopingia käyttänyt, en muista, mitä
ainetta, mutta kuitenkin. Erilaisissa selityksissä
ja näkemyksissä todettiin, ettei olisi pitänyt käyttää dopingia, kun oli niin kuuma ilma, että ne
aiheuttivat tavallaan kuoleman, doping ja kuuma ilma. Näin varmasti tietysti oli. Oikeastaan
siitä lähtien alettiin dopingiinkiinnittää vakavaa
huomiota, ja 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa
alettiin ottaa kantaa siihen, että erilaiset dopingym. toimenpiteet, joilla urheilija pystyy lisäämään suorituskykyään, kielletään.
Tässähän on tietysti kyseessä se, että tämä on
eettisesti hyvin vakava asia. Tietysti kyseessä on
sellainen asia, joka saattaa aiheuttaa hengen vaaraa, kuolemaa, kaikenlaista vammautumista,
kaikkea muuta, mitä terve ihminen ei tarvitse.
Hän dopingaineita käyttäessään joutuu tällaisen
uhan alaiseksi, ja se on tietysti myös erittäin suuri
ongelma.
Kiitän ed. Braxia siitä, että hän on tehnyt
aloitteen erittäin harkitusti. Tämä on kiihkoton
mutta määrätietoinen aloite siitä, miten pitäisi
doping pyrkiä kitkemään myös muualta. Tässä ei
haluta nimenomaan syyllistää urheilijoita vaan
lähdetään siitä, että lakialoitteella nimenomaan
kriminalisoitaisiin dopingaineiden kauppa, hal-
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lussapito, valmistus ja maahantuonti sekä niiden
yritys. Tämä on minusta erittäin tärkeätä, koska
varsinkin huippu-urheilussa, siellä missä kiinni
jäämistä yleensä esiintyy, monta kertaa ja varmaan oikeastaan aina on takana valmentaja,
joukkueen johtaja tai jokin muu tällainen taho.
Tämä on tietysti asian kaikkein ikävin puoli, että
monta kertaa urheilija on tavallaan näiden muiden tahojen kunnianhimon uhri, ja sillä tavalla
tietysti täytyy erittäin voimakkaasti puuttua näihin tahoihin, jotka esimerkiksi urheilutoimintaa
pyörittävät. Esimerkiksi pohjoismaiset pyöräilyliitot tekivät yhteisaloitteen elokuussa kansainväliselle pyöräilyliitolle, että puututtaisiin nimenomaan siihen, että valmentajat ja joukkueenjohtajat ja muut tahot saataisiin entistä voimakkaampien rangaistusten piiriin dopingasioissa. Myös uskon, että näin varmasti tulee
käymään, ja olisi erittäin tärkeätä, että näin käy.
Minusta tässä on myös kysymys siitä, että
palautetaan urheilijoiden kunnia, koska tietysti
on selvää, etteivät kaikki kilpaurheilijat, eivät
edes huippu-urheilijat käytä dopingia. Heidän
takiaan täytyy tietysti saada aikaan sellainen järjestelmä, että dopingin käyttö saadaan kitkettyä
pois. Meidän täytyy lähteä siitä, että voimme
puhtain sydämin ja avoimin mielin vakuuttaa,
että kaikki lapset ja nuoret, jotka tulevat mukaan
urheilun maailmaan, voivat tehdä sen ilman, että
he mahdollisesti joutuvat jossain vaiheessa käyttämään dopingia. Ellemme sitä voi tehdä, silloin
on tilanne hyvin paha. Siinä mielessä tämän
aloitteen läpivieminen on myös erittäin tärkeää,
koska se varmasti pystyy dopingin pimeää puolta
pitämään paremmin kurissa.
Urheilujärjestöjä on tietysti hyvin paljon moitittu myös siitä, että käyttöä on katsottu läpi
sormien, ja vaikka erilaisia dopingtestejä tehdään, siitä huolimatta on varsinkin huippu-urheilussa paljon mukana väkeä, jotka näitä aineita levittävät ja sitä kautta urheilua myrkyttävät.
Mutta uskon kuitenkin, että tässä kuitenkin
koko ajan ollaan menossa siinä mielessä parempaan suuntaan, että myös urheilujärjestöt kuitenkin tunnustavat tämän vaaran paljon selkeämmin kuin aikaisemmin. Ihmisten näkemys
on selvästi muutamassa kymmenessä vuodessa
kuitenkin muuttunut siinä mielessä, että doping
katsotaan ehdottomasti vääräksi monessa mielessä. Siksi on tärkeää, että tämäkin lakialoite
saadaan läpi. Tämä varmasti myös edesauttaa
dopingvapaata urheilutoimintaa ja sitä, että
muutenkin doping kaikissa mittasuhteissa tuomitaan.
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Ed. S a a r i n e n : Arvoisa herra puhemies ja
muut paikalla olevat urheilun ystävät! Eräs suomalainen kuitamitalivoittaja sanoijoitakin aikoja sitten, että kunniaa tuli mutta terveys meni.
Hänen kunniansa tuli sellaisina aikoina, kun ei
ollut mitään testejä eikä varmaan urheilija aina
itsekään tiennyt, minkälaisia aineita mahtoi
käyttää.
Sattumoisin olin myös kultamitaliheittäjä
Pauli Nevalan kurssikaverina Pajulahden pitkällä kurssilla ja seurasin, minkälaisia purkkeja
jenkkikassin pohjalla oli. Testaaminen tapahtui
lähinnä sellaisilla menetelmillä, että syötettiin
ensin laiskanpulskealle ajokoiralle kourallinen
pillereitä ja katsottiin, miten se reagoi. Kun ajo
alkoi maistuaja karva kiiltää, niin Paulikin totesi, että täytyy varmaan keihään lentää pitemmälle, kun aine koiraankin vaikuttaa noin innostavasti. Ne olivat kovia aikoja. Ei näistä paljon
silloin puhuttu eikä tiedetty, missä mennään.
Niissä purkeissa oli silloin venäjänkieliset tekstit.
Meillä ei ollut mitään mahdollisuutta ymmärtää,
mitä niissä purkeissa todellisuudessa oli.
Sanon tämän tältäkin paikalta, koska Pauli on
itse tämän julkisuudessa moneen kertaan sanonut, että hän on aikanaan heittänyt dopattuna ja
on myös heittänyt doppaamattomana, ja suurin
piirtein muuten yhtä pitkälle. Niissä tuloksissa ei
sitten ollut suuren suurta eroa.
Sitten kun perätään sitä, kenellä on vastuu
näistä asioista, se jakautuu aika monelle suunnalle. Ei voida osoittaa yhtä tahoa. Jopa suuri yleisö
ja mediakin voidaan tietyllä tavalla syyllistää,jos
syyllisiä lähdetään jäljittämään, koska me vaadimme, että meidän urheilijoidemme pitää menestyä. Suomalaiset edellyttävät erityisesti, että
meidän urheilijoidemme pitää aina voittaa. Hopea hävitään. Me edellytämme aina voittamista.
Emme ehkä osaa arvostaa kaikkia niitä suorituksia, joita meidän urheilijamme maailmalla tekevät.
Viittaan esimerkiksi siihen, kun suomalainen
naispyöräilijä Tea Vikstedt-Nyman oli Ranskan
ympäriajossa neljäs. Emme ehkä vieläkään ymmärrä, kuinka huikea urheilusuoritus se oli noin
niin kuin malliksi, esimerkin omaisesti. Me vaadimme tuloksia ja menestystä, mutta kyllä meidän kansanedustajienkin varmaan kannattaisi
käyttäytyä ja puhua sillä tavalla, ettei sitä menestystä millä tahansa hinnalla olla halukkaita ja
valmiita lunastamaan.
Doping on selvä uhka huippu-urheilullekin.
Se on sille itselleen suuri uhka. Se myös leimaa
valitettavasti koko liikuntakulttuuria hyvin kiel-
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teisellä tavalla ja siitä roiskuu aivan syyttömien
tahojen päälle huonoa mainetta, huonoa imagoa. Vaikka huippu-urheilu onkin loittonemassa
perinteisestä paikallistasolla tapahtuvasta liikunta- ja urheiluseuratoiminnasta, niin se ei voi
eikä saa johtaa suoritusten parantamiseen dopingin avulla, ei edes ammattilaisurheilussa. Ja tämä
olisi nyt syytä nähdä suomalaisessakin liikuntakulttuurissa, kun huomaan, että hyvin paljon
yleistetään näitä asioita, ikään kuin piirikunnallisissa kilpailuissa jaettaisiin rahapalkintoja,
ikään kuin maakuntasarjan peleissä olisi doupattuja urheilijoita.
Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin huippuurheilun suunnalla ja näitä vastuunkantajia vielä
peräänkuuluttaen, aivan niin kuin täällä ed.
Brax jo totesi: olisi aika yksinkertaista merkitä
näitä kiellettyjä aineita, jos niitä valmistavat tahot saataisiin yhteistoimintaan. Sieltähän se lähtee. Ei ole markkinoita, jos ei joku valmista tämän kaltaisia aineita, joilla on sitten suorituksia
parantava vaikutus. Olisi ilmeisen helppoa merkitä ne aineet sillä tavalla, että ne paljastuisivat
testeissä.
Hämärillä dopingtahoilla on tällä hetkellä
sääntöihin ja kaikenlaiseen kontrolliin nähden
etumatkaa, mutta tuota etumatkaa ollaan kuromassa kiinni, ja koen, että tämä ed. Braxin lakialoite, jota kannatan, on yksi osoitus siitä, että
pyritään tällä tavalla jossakin määrin kuromaan
etumatkaa kiinni. Ei tämä kaikkea ratkaise,
mutta tämä on yksi siirto oikeaan suuntaan.
Luotan siihen, että tätä kautta saadaan hyviä
tuloksia.
Samaan tähdätään myös eduskunnan käsittelyssä olevalla liikuntalailla, kun sen erityisperusteluissa todetaan se, minkä täällä jo ed. Brax luki.
Senjälkeen on tullut saliin lisää väkeä, joten ehkä
se ansaitsee, kun se on vielä lyhyt lainaus, tulla
toistetuksi etenkin, kun sain olla liikuntalakityöryhmän puheenjohtaja,jonka työryhmän mietintöön tämä nimenomainen kohta liittyy. Eli tämä
on työryhmän kehitelmä, joka on sitten kelvannut myös hallituksen esitykseen.
Päätän puheenvuoroni lainaamaHa liikuntalain yksityiskohtaisista perusteluista tähän tilaisuuteenja tilanteeseen sopivan lainauksen: "Valtion tukeman liikunnan ja siihen liittyvän kansalaistoiminnan tulee olla eettisesti perusteltua.
Tällä tarkoitetaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta liikunnan positiivisten fyysisten, henkisten
ja sosiaalisten vaikutusten edistämistä. Yhteiskunnan tuen ulkopuolelle voidaan rajata toiminta, joka on välinpitämätöntä suhteessa dopin-

giin, päihdeongelmiin tai urheiluun liittyvään
väkivaltaan."
Puhetta on ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Törnqvist.
Ed. K a r j a 1 a i n e n : Arvoisa puhemies!
Olen myös tämän lakialoitteen allekirjoittaja.
Kun tätä keskustelua olen tähän saakka seurannut, olen mielenkiinnolla odottanut, milloin tulee puhumaan ensimmäinen, joka asettaa kyseenalaiseksi lakialoitteen. Sellaista ei ole vielä
tullut. Keskustelun vuoksi olisi hyvä, jos nekin
voimat esiintyisivät.
Edellä käytetyistä puheenvuoroista on tietenkin väärin lähteä poimimaan erikseen mitään,
sillä ne ovat olleet hyviä puheenvuoroja, mutta
ehkä voi sanoa sen, että kun ed. Brax sekä kirjallisessa aloitteensa johdannossa että täällä käyttämässään esittelypuheenvuorossa omat mielipiteensä esitti, pääosin jaan kaiken sen, mitä kuulin. Ed. Olinin tiedemiesmäinen historiikkikin
aiheesta oli kyllä paikallaan.
Liikunnan merkitystä on oikeastaan vaikea
yliarvioida. Liityn itse siihenjoukkoon,joka tunnustaa, että urheiluidolit ovat olleet melkoinen
vaikuttaja omaan käyttäytymiseeni, omiin harrastuksiini elämän aikana.
Liikunnasta voi aivan perustellusti sanoa, että
se on tehokasta terveyspolitiikkaa, se on nuorisopolitiikkaa, se on viihdettä, kaiken tuon jälkeen
se on myös sosiaalipolitiikkaa, (Ed. Kekkonen:
Ammatti!) se on elinkeinopolitiikkaa monelle
paikkakunnalle ja, niin kuin ed. Kekkonen totesi, kun se on monelle ammatti ja kun sen ympärillä on ammatteja, se on myös erittäin suurta työllisyyspolitiikkaa.
Kun ed. Brax aloittaajohdantonsa lakiesityksen perusteluissa maininnalla, että kyseessä on
keskeinen osa kansallista kulttuuria, se on juuri
näin. Sen takia on ymmärrettävää, että yhteiskunnassa on laajasti hyväksytty liikunnan tukeminen. Tällä hetkellä me olemme tässä talossa
oikeastaan kahdella tavalla miettimässä rajausta
tuolle tuelle. Toinen rajaushan tulee esille liikuntalain käsittelyn yhteydessä korostetusti, toivottavasti korostetusti, se raja, jossa tehdään eroa
sen välillä, mikä on kansan liikuntaa, joka tarvitsee tuen, ja mikä on pelkkää bisnespohjaista urheilua, jonka pitää tulla jo omillaan toimeen.
Liikuntalaissa myös puututaan urheilun etiikkaan,johon tämä nyt esillä oleva lakialoite hyvin
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liittyy. Dopingissa on kyse siitä, mikä on raja
luvallisen ja luvattoman, terveellisen ja epäterveen tavoitteisiin pyrkimisen välillä. Kyseessä on
tietenkin urheilun näkökulmasta kilpailun puhtauskin, reiluus kilpailussa, mutta se on myös
urheilevan, liikuntaa harrastavanyksilön kohtalo. Ed. Brax kertoi amerikkalaisesta tutkimuksesta, joka koski sitä, kuinka paljon ihmiset ovat
valmiit uhraamaan pelkästään kunnianhimon,
mutta myös rahan vuoksi. Raha pyörii. Urheilu
on bisnestä, ja sillä houkutellaan sellaisiin riskeihin, joihin ei pitäisi yksilön sortua.
Esimerkkejähän dopingin kielteisistä seurauksista voi luetella, mutta niihin liittyy se vaara, joka täällä välihuudoissa tuli esille, että ei
voida sanoa, mikä tappoi, tappoiko dopingin
käyttö. Mutta sen voi ainakin sanoa tekemällä
mielessään luetteloa, jatkamalla siitä, mitä täällä
on jo mainittu- onhan niitä esimerkkejä paljon
muistakin urheilijoista- että antiikin vanha urheiluihanne "mens sana in corpore sano" eli "terve sielu terveessä ruumiissa" ei ole toteutunut.
Sen verran voi tuosta johtopäätöstä vetää.
Urheilun on syytä puhdistautua sen takia, että
se on nuorison esikuva. Sillä on silläkin tavalla
valtavan suuri merkitys. Tämän lakialoitteen
myötä Suomi kansainvälisessä kehityksessä, jos
laki tulee hyväksytyksi, liittyisi seuraan, joka minusta ei ole suinkaan halveksuttava. Tunnustan,
että käsite doping on tietenkin epäselvä. Sitä ei
yksiselitteisesti ehkä pysty, ainakaan niin etteivät
sofistikot pääse saivartelemaan, määrittelemään.
Senkin myönnän, että dopingaine on käsite, joka
muuttuu ajassa. Lakialoite pyrkii määrittelyyn
luettelemalla aineita. Vaikka saattaa olla, että
siihenkin jää reikiä, se on hyvä yritys tuohon
suuntaan.
Lopuksi täytyy sanoa, että valvontahan on
vaikeaa, mutta mikä laki tulisi säädettyä, jos
tiedettäisiin, että sitä ei voida valvoa ehdottomasti? Kaikkiin lakeihin sisältyy pyrkimys, siitäkin huolimatta, että rikkojiakin saattaa löytyä.
Tämä lakialoite ei ole koko vastaus ongelmaan. Sen on tunnustanut lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittajakin. Esitys saattaa sisältää
sellaisia lainsäädäntöön liittyviä epätarkkuuksia, joita varten tämän talon lainvalmistelu- ja
lainkäsittelykoneisto on olemassa. Ne varmaan
tulevat jatkokäsittelyssä esille. Tämä lakialoite
ovat tärkeä jo pelkästään keskustelun ylläpitäjänä. Tässä on kyseessä asenteet ja moraalikin,
joihin lainsäädännöllä pelkästään ei päästä, mutta joita voidaan lainsäädännöllä tukea.
Ed. Saarinen aivan oikein viittasi ikuiseen kil-
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pajuoksuun Iuvattomanja sen valvonnan välillä.
Saattaa olla, että tämänkään keskustelun myötä
me emme pääse rinnalle asti, mutta perässä juokseminen, tavoitteleminenkin on tärkeää. Sen takia toivon lakialoitteelle menestystä.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Doping on väärin, niin kuin käsitykseni mukaan
kunniakkaan pyöräilysuvun edustaja, kansanedustaja Heliberg totesi. Olen tässä asiassa samaa mieltä, koska kysymys on suorituskyvyn
keinotekoisesta kohottamisesta urheilussa, jonka pitäisi olla vain inhimillisten suorituskykyjen
välistä kamppailua. Kuitenkaan en ole ollenkaan
varma siitä, onko doping ihmiselle vaarallista.
(Ed. Kekkonen: Onhan!) - Siitä ei ole varmaa
näyttöä.- Eikä ole varmaa näyttöä siitäkään,
onko Yhdysvalloissa tapahtunut vielä nuoren
urheilijattaren kuolema johtunut dopingista vai
ei.
Minä en vastusta lakialoitetta omalta näkökannaltani, vaikka en ole sitä allekirjoittanutkaan, mutta lähden siitä, että dopingin vaarallisuutta ei ole todistettu. Missään tapauksessa ei
ole todistettu sitä, että se on yhtä vaarallista kuin
huumeet. Jos tältä pohjalta asiaa katsotaan, lakialoitteessa on selvä ristiriita rangaistusasteikon
suhteen. Jos minä oikein muistan, törkeän huumausainerikoksen rangaistus on kai myöskin
kymmenen vuotta vankeutta, eikä tässä tapauksessa voida rinnastaa huumeisiin liittyvää törkeätä rikosta siihen, että pelataan huumausaineiden kanssa, ovat ne niin paljon eri luokan aineita,
dopingaineet ja huumeet. Siinä mielessä, vaikka
se on tietysti lakitekninen asia, mikä tulee rangaistusasteikoksi, rangaistusasteikko on turhaan
rinnastettu huumausaineisiin. Se on tässä vikana.
Tämä asia tulee lakivaliokunnassa käsiteltäväksi, ja siellä tietysti käsitellään se, mikä tulee
rangaistusasteikoksi ja sillä tavalla. Sellaisenaan
näen, että tämä on aivan perusteltu aloite, mutta
tässä mielessä vähän pielessä, mutta se on aina
korjattavissa.
Ed. B r a x (vastauspuheenvuoro): Puhemies!
Ihan lyhyesti vain. Dopingin vaarallisuudesta on
eduskunnan kirjastossakin pilvin pimein kirjoja,
ja ne saa yhdellä puhelinsoitolla. Ne väitteet ovat
kiistattomia.
Mutta tärkeään tekomuotoon liittyen viittaan
vain muun muassa niihin oikeustapauksiin, mitä
Saksassa on nyttemmin tullut ilmi, joissa on nuorille tytöille syötetty aineita, jotka ovat kiistatta
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tehneet heistä kykenemättömiä saamaan lapsia
ja muutenkin aiheuttaneet heille suuria, sekä
henkisiä että fyysisiä vaurioita. Mielestäni on
kyseessä niin vakavan vaurion aiheuttaminen
toiselle ihmiselle, että rinnastus vakavaan huumerikokseen ei ole mitenkään perusteeton.
Ed. K e k k o n e n : Arvoisa rouva puhemies!
Tämä ed. Braxin aloite on poikinut kyllä keskustelun, joka on ollut poikkeuksellisen hyvää. Oikeastaan on vaikea löytää enää urheilun etiikkaan näkökulmaa, jota tässä keskustelussa ei
olisi käyty läpi tai johon ei olisi kajottu. Ed.
Aittaniemelle myös oikeastaan jo ed. Brax vastasi. Ed. Aittoniemi sanoi, ettei dopingin vaarallisuutta ole todistettu. (Ed. Aittoniemi: Ei ole!) Jos
ed. Aittoniemi vaivautuisi seuraamaan esimerkiksi niitä oikeudenkäyntejä, joita parhaillaan
käydään Saksassa entisen Itä-Saksan urheilijoiden esiin nostamina, kyllähän siellä on kammottavia ihmiskokeita, kun 15-vuotias uimaripoika
kuolee siihen, että hänen sydämensä repeää (Ed.
Aittoniemi: Voihan se revetä muutenkin!), kun
alle murrosikäiset tytöt rupeavat muuttumaan
pojiksi jne. Kyllä ne ovat aivan selvästi jäljitettävissä siihen problematiikkaan, jota tämä lakialoite sisällänsä pitää.
Täällä ed. Uotila peräänkuulutti urheilujohtajia tänne. Hyvin vaatimattomalla tavalla urheilujohtajana, jalkapallon sarjaseurojen puheenjohtajana, olen mielenkiinnolla paikalla ja totean
omasta lajistani, että siellä tämä asia ei ole ongelma. Yksinkertaisesti jalkapallo vaatii niin fyysisiä ominaisuuksia kuin älyäkin, mikä merkitsee
sitä, että kaali himmeänä ei voi urheilla. Ei menesty jalkapalloilijana,jos käyttää aineita. Tämä
ei nyt tarkoita mitenkään poikkeuksellisen suurta oman lajin ylös nostamista, mutta enpähän
malttanut olla mainitsematta.
Kun täällä on puhuttu valvonnasta, niin minusta on tässä lakiesityksessä hyvin olennainen
kohta, miten valvoa tätä asiaa. Kun ed. Brax
kysyi nimeäni tähän lakialoitteeseen, en nimeäni
siihen pannut, mikä ei vielä sitä merkitse, että en
olisi monella tapaa tämän asian takana. Mutta
tohdin silti kysyä, voidaanko tällaisia asioita ratkoa lailla. Ed. Hellberg totesi hyvin viisaasti, että
urheilijoiden kunnia pitäisi palauttaa. Tämä
laiksi muutettuna merkitsee sitä, että urheilijan
kunniaa ruvettaisiin palauttamaan raastuvassa,
ja minä en ole ihan varma, onko raastupa oikea
paikka palauttaa esimerkiksi urheilijan kunniaa.
Ed. Olin pohti hyvin viisaasti etiikkaa ja moraalia. Esitän siihenkin kysymyksen, voiko etiik-

kaa ja moraalia käsitellä lain kautta. Tähän osittain ed. Karjalainen vastasi hyvin sivistyneenä
tavalla, mutta en ole varma, ovatko kaikki asiat
lailla ratkottavia, ja tämä kuuluu juuri siihen
harmaaseen alueeseen, joka tätä epävarmuuttani
lisää.
Minusta valvonnan mahdottomuus yhdessä
eettisten ja moraalisten kysymysten sekä kunniakysymysten kanssa muodostaa sen kaltaisen yhtälön, jonka vastaukseksi en välttämättä osaa
pistää lakia. Mieluummin näkisin, että näitä kysymyksiä ratkottaisiin urheilujärjestöissä, urheilun keskusjärjestöissä, lajiliitoissa, koko siinä
maailmassa, joka jo nyt nauttii valtiovallan erikoista suojelua, suojelua ilman sellaista lainsäädäntöä, jota tämä laki pitää sisällänsä ja mitä se
merkitsee.
Arvoisa rouva puhemies! Tämän pitemmittä
puheitta jään edelleenkin olemaan hivenen epävarma sen suhteen, tulenko äänestämään aikoinaan tämän lain puolesta vai enkö, siitä huolimatta että tämän lain perustelut ovat erinomaisen hyvät ja että tämä keskustelu jo nyt on osoittanut tämän tyyppisen keskustelun huutavan tarpeen suomalaisessa politiikassa yleensä ja urheilupolitiikassa erityisesti.
Ed. T a h v a n a i n e n : Arvoisa puhemies!
Mielestäni tämä ed. Braxin aloite dopingaineiden
hallussapidon ja välittämisen kriminalisoimisesta on erittäin hyvä ja ajankohtainen ja tärkeä.
Kiitoksia ed. Braxille tästä aloitteesta. Itsekin
entisenä urheilijana, en aivan huippu-urheilijana, mutta todella kovana urheilijana kuitenkin ja
harjoittelijana, en koskaan törmännyt dopingaineisiin mutta pidän niiden yleistymistä kyllä
nykypäivänä erittäin vastenmielisenä asiana.
Toivoisin myös, että ed. Kekkonen tulisi tämän aloitteen kannalle. Hän kyseenalaisti sitä,
voidaanko asiat ratkaista lailla. Olen sitä mieltä,
että kaikkia asioita ei tietenkään voida ratkaista
lailla ja kitkeä pois, mutta jos emme ikään kuin
halua vähentää lainsäädännöllä ja kriminalisoida tällaisia vaarallisia aineita, se on viesti yhteiskunnalta, että ne ovat laillisia ja niitä voidaan
käyttää. Ne ovat ikään kuin kannuste myös siihen suuntaan, jos täällä eduskunnassa hylätään
tämä lakialoi te, että olemme sitä mieltä, että dopingia saa ja kannattaa käyttää. Siinä mielessä
tämä on moraalinen viesti kaikille lapsille ja nuorille ja myös niille huippu-urheilijoille ja muille
treenaajille, jotka joutuvat harkitsemaan, käyttävätkö dopingaineita, ja myös sitä, jatkavatko
näiden aineiden käyttöä.
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Ed. Kekkosen puheenvuorossa tuli myös esille, onko hyvä palauttaa urheilijan mainetta lailla.
Samalla tavalla voisi kyseenalaistaa, onko hyvä,
että huumausainerikollinen joutuu oikeuteen.
Jos me kriminalisoimme tämän asian, mielestäni
lain valvonta ja toteuttaminen ja käytäntöönpano on yksiselitteisesti saman tyyppinen kuin huumausainerikoksissa tai muissa vastaavissa rikoksissa, joissa joutuu tietysti oikeudessa vastuuseen
teoista, jos näitä aineita on pitänyt hallussaan,
välittänyt tai yllyttänyt käyttämään.
Olen sivistysvaliokunnan jäsenenä joutunut
käsittelemään liikuntalakia. Paraikaa olemme
kuulleet myös dopingaineiden tiimoilta asiantuntijoita ja kuulleet sen, että hyvin laajasti ed.
Braxin lakialoitetta on kannatettu, mutta toki
myös epäileviä kommentteja on tullut. Se, että
tämä laki on ed. Braxin esittämässä muodossa
hyvin yleisellä tasolla, toki tarkoittaa sitä, että
varmasti lakivalio kunnassa, jossa myös työskentelen, vaikkakin siellä ruuhkaa on, joudumme
täsmentämään tätä lakia ja pyytämään asiasta
tietenkin lausuntoja ja käsittelemään sen myös
pikaisesti. Muun muassa sen osalta lakia tulee
täydentää, että poliisille ja tutkin ta viranomaisille annetaan oikeus pitää hallussaan dopingaineita nimenomaan tutkinnallisista syistä ja siten
kuin huumausainerikosten ja muiden rikosten
osalta on säädetty.
Kun täällä on puhuttu lakivaliokunnan ruuhkasta käsiteltävien asioiden osalta, olen aivan
samaa mieltä, että meillä on ihan riittävästi töitä,
mutta tämän asian osalta olen valmis toimimaan,
että laki saataisiin hyväksyttyä ennen tämän
eduskuntakauden päätöstä.
Oikeusministeri voisi mielestäni ottaa asian
lakivaliokunnan ehdotuksesta käsiteltäväksi ja
tuoda meille pikaisesti kyseisen lakiesityksen
eduskuntaan, minkä jälkeen tietysti normaalin
kuulemisen voisimme pitää.
Lopuksi haluaisin vielä, arvoisa puhemies,
tuoda esille erään asian, kun täällä puhuttiin
liikunnan ja urheilun liiallisesta kilpailullisuudesta ja kaupallisuudesta, joka nykypäivän urheilussa on valitettavasti liiaksi korostunut. Voisin siinä mielessä kritisoida televisiota ja muita
tiedotusvälineitä, että kuntourheilua ja perusliikuntaa ei ole nostettu riittävän paljon esiin. Kyllä
Urheiluruutu ja muut urheiluohjelmat tuovat
esille hyvin paljon näitä suorituskeskeisiä urheilulajeja ja sitä, että on aina voitettava ja saavutettava se kultainen tai vähintään jonkin värinen
mitali, jotta voi palata maailmalta kotiin. Tämähän tietysti kannustaa nimenomaan dopingainei-
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den ja muiden suoritusta parantavien aineiden
käyttöön.
Tässä tapauksessa, kun dopingaineista puhutaan, joudutaan tietysti myös keskittymään siihen, mitä ovat dopingaineet ja kielletyt aineet.
Näiden osalta pitää tuoda selvä ero esille. Tässä
ed. Antero Kekkosen perään kuuluttamat liikuntajärjestöt ovat mielestäni keskeisessä roolissa
nimenomaan tuodessaan esille sen, mitä tämä
tarkoittaa. Jos käytät dopingaineita, olet kriminalisoinnin piirissä. Jos käytät kiellettyjä aineita,
et voi urheilla kilpailuissa tai olla kisoissa mukana, ellei sinulla ole näiden aineiden käyttöön oikeutta. Minä muun muassa astmaatikkona en
varmaankaan pääsisijoihinkin kisoihin mukaan,
koska käytän kiellettyjä aineita.
Arvoisa puhemies! Korostaisin kokonaisvaltaisesti sitä viestiä, joka sekä eduskunnasta että
päättäjiltä tulee tämän asian osalta ja myös sen
osalta, että yhteiskunnassa huomioitaisiin niin
kuntourheilu kuin erityisryhmien liikunta entistä
painokkaammin ja tuotaisiin sitä enemmän
myös tiedotusvälineitten osalta esille.
Ed. S a a r n i o : Arvoisa rouva puhemies!
Dopingaineiden valmistaminen tai yrityskin valmistaa niitä, aineiden tuonti tai yrityskin tuoda
niitä maahan yhtä lailla kuin dopingaineiden
vientikin tai kuljettaminen tai kuljetuttaminen
on syytä tehdä rangaistavaksi, niin kuin aineiden
myynti, välittäminen, hallussa pitäminen tai yritys niiden hankkimiseksi, toiselle luovuttaminen
tai muulla tavoin aineiden levittäminenkin. Jo
tänäänhän aineiden käyttäminen on moraalisesti
halventavaaja urheilullisesti rangaistavaa.
Viime aikoina dopingaineet ovat erityisen paljon järkyttäneet urheiluelämää niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Jokin viikko sitten
maailman nopeimpana tunnetun naisurheilijan
yhtäkkinen kuolema nosti jälleen monia epäilyjä
ja kysymyksiä ilmaan. Liittyivätkö hänen ennenaikaiseen kuolemaansa niin sanotut kielletyt aineet eli dopingaineet ja niiden käyttö tietyssä
uranhiontavaiheessa vai eivät? Jos hän oli niitä
käyttänyt, oliko hän tehnyt sen oma-aloitteisesti
vai ohjattuna? Kysymyksiä jää ilmaan, sillä asiantuntevia vastaajia on va,"mudella ainakin yksi
vähemmän, uhri itse.
Dopingaineiden teho ja tuho on näkynyt monissa urheilusuorituksissa ja lukemattomissa eri
lajeissa, joissa ylipäätään tarvitaan voimaa, kestävyyttä, nopeutta tai mitä tahansa sellaista inhimillistä ominaisuutta, jota voidaan ulkopuolisilla aineilla tuottaa esiin ja lisätä. Mummonmuusi
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ja mustikkasoppa ovat vain leikillisten laulujen
ihmeaineet. Varsinaiset tehoaineet haitta vaikutuksineen ovat löytyneet muun muassa jo täällä
mainitusta DDR:n, Itä-Saksan, urheilusta ja urheiluvalmennuksesta. DDR:n urheilumenestystähän on viime aikoina pöllytetty niin, että naapurimaiden suoritukset ovat puhdistuneet ikään
kuin vahingossa. Kuitenkin DDR:n dopingin
käytön paljastajilla on malka myös omassa silmässä.
Dopingaineiden käyttö juuri urheilusuoritusten vauhdittajana, urheilijan lihaskunnon pikarakentajana ja suorituskyvyn yleisenä nostajana
on ollut esillä jo pitkään vakavana ongelmana
myös Suomessa. Aineiden käyttöön ovat sekaantuneet niin urheilijat, talonmiehet, valmentajat
kuin urheilujohtajatkin. Leijuupa pilvi myös
eräiden urheilulääkäreinä tunnettujen ja tunnusteitujen henkilöiden nimen päällä.
Yhtenä selityksenä luonnollisesti on, että näistä aineista on tunnettu vain niiden tehoa ja kuntoa lisäävä puoli, eikä niiden haittavaikutuksista
ole juuri puhuttu, jos on edes tiedetty kovin paljon. Mutta kun nyt tieto on kasvanut, ei varmasti
yksikään vastuuntuntoinen urheilijoiden valmentaja tai urheilijoita huoltava yksilö, yhteisö
tai taustalla oleva tukiyrityskään voi suhtautua
aineisiin kevytmielisesti tai niitä vähätellen.
Ed. Braxin ensimmäisenä allekirjoittama lakialoite onkin tärkeä juuri ehdottomuudessaan.
Enää ei todellakaan voida suhtautua kepeästi
sellaiseen ajatteluun, että dopingia voi käyttää
tietyssä harjoitusvaiheessa, jolloin kärähtämisen
riski on pienimmillään ja jolloin saadaan ikään
kuin muutaman kuukauden pikahyppäys valmentautumisessa. Aineiden riski on todella jossain aivan muussa kuin niistä kärähtämisessä.
Dopingin käyttämisen riski on elinikäinen. Tästä
ovat todisteena ne tässäkin keskustelussa mainitut urheilijat, jotka ovat uskaltaneet kertoa osan
vaivoisiaan johtuvan siitä, että lihakset ovat olleet päätä, harkintaa ja kehon todellista kestokykyä väkevämmät.
Toivottavasti ed. Braxin ensimmäisenä allekirjoittama ja pitkälti yli 100 kansanedustajan
allekirjoittama lakialoite saa lakivaliokunnassa
nopean ja asiallisen käsittelyn ja tulee käytännössä myös pian voimaan.
Lakiesityshän sisältää pykälät, jotka jättävät
väärinkäsitykset lain ulkopuolelle. Tärkeätä on
kuitenkin se, että ainetta levittävän valmentajan
väärinkäsitys ei enää voi elää sen entisen sanonnan varassa: "En tiennyt aineen olevan kielletyn."

Ed. N u r m i : Arvoisa rouva puhemies! Ed.
Brax mainitsee lakialoitteessaan: "Doping aiheuttaa vakavia, jopa kohtalokkaita vaurioita
käyttäjän terveydelle ja kustannuksia yhteiskunnalle." Näin on, ja mielestäni dopingaineiden
käyttö ei-lääketieteellisessä merkityksessä on
niin haitallista, että se on kriminalisoitava.
Tietenkin ongelmana on se, minkä ed. Kekkonen jo mainitsi: kuinka voidaan lain tultua voimaan valvoa, että dopingaineita ei käytetä väärin? Tämä on suuri ongelma. En voi olla mainitsemattajo esiin tullutta tapausta, mJssä Florence
Griffith-Joyner kuoli äkillisesti. Akkikuolema
herättää vahvat epäilyt dopingaineiden käytöstä.
Itse olen esittänyt dopingaineista hallitukselle
kysymyksen melkein tasan kaksi vuotta sitten.
Suomessahan on noin 10 000 anabolisten hormonien käyttäjää, ja heidän sydän- ja verisuonitautinsa sekä muut mahdolliset terveyshaittansa
ovat kansanterveydellinen aikapommi. Kysymys
olikin, mihin hallitus aikoo ryhtyä, jotta tämä
muista kuin lääketieteellisistä syistä johtuva anabolisten hormonien käyttö saataisiin loppumaan. Vastaukseksi sain, että tärkein tapa ennalta ehkäistä dopingaineiden väärinkäyttöä on terveyskasvatus, kuntosalien sitouttaminen antidopingtyöhön sekä yleisen kielteisen asenteen lisääminen dopingaineiden käyttöä kohtaan.
Olen tämän lakialoitteen allekirjoittaja ja toivon, että lain henki tulevassa ajassa tulee jotenkin pääsemään lainsäädännössä läpi. Tietenkin
laki,jota ei voida valvoa, on turha, mutta mielestäni asia on niin tärkeä, että tässä tapauksessa
tämä laki saisi mennä miltei tällaisena läpi. Sekin
on kuitenkin vielä otettava huomioon, että jos
lakialoite tulee käsittelyyn eri komiteoitten ja
järjestöjen pohjatyön perusteella ja on läpikäynyt arvostelun ja kritiikin eri asiantuntijatahojen
kautta, se on varmasti monipuolisempi kuin
pelkkä meidän lakialoitteemme, joten mikäli
tämä johtaa lainsäädäntöön, toivon, että se käydään tarkasti läpi eri instansseissa.
Ed. R e h n : Arvoisa puhemies! Ed. Braxin
tekemän aloitteen johdosta haluan todeta, että
hän on tässä aivan oikealla ja tärkeällä asialla.
Erilaiset urheilujohtajat ovat täällä esiintyneet,
enkä siinä jää huonommaksi, kun mainitsen, että
Mikkelin Hiihtäjien puheenjohtajana tunnen
vastuuta niistä nuorista, joita valmennuksessammeon.
Urheiluun liittyy tätä nykyä monenlaisia lieveilmiöitä, joista doping on vakavimpia. Dopingaineiden käyttö sinänsä on vastoin urheilun
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perusideologiaa, eikä niiden sivuvaikutuksia
tunneta. Dopingin käyttöön puuttuminen on aivan aiheellista, kun vastuuntuntoa ei muutoin
aina löydy. Aikuisten kilpaurheilijoiden voisi vielä itse ajatella vastaavan siitä, mitä voiton tahdossaan tekevät, mutta erityisesti haluan kiinnittää
huomiota nuorten urheilijoiden suojeluun.
Olen itse ollut näkemässä ja kuulemassa, kun
naapurimaasta vierailulta tullut ulkopuolinen
henkilö vakuutti Mikkelin Hiihtäjien nuorelle
viestijoukkueelle, että hänen tuomillaan vitamiineilla suksi kyllä kulkisi. Muistan myös iloisena
ja ylpeänä, miten närkästyneinä tytöt torjuivat
tuon ulkopuolisen henkilön tarjouksen. Urheilun kaupallistumisen yleistyessä ja urheilun
muuttuessa yhä ammattimaisemmaksi tuollaista
tarjousta ei varmasti aina ja kaikilta tahoilta torjuttaisi. Toisin kuin ed. Aittoniemi olen sitä mieltä, että dopingin vaarallisuudesta on riittävästi
näyttöä. Vähintään pitkäaikainen käyttö on
osoittautunut kiistattomasti vahingolliseksi,
jopa kohtalokkaaksi.
Tämän lain mukana saavat valmentajat, huoltajat ja nuorten vanhemmat täysin selkeät säännöt toiminnalleen. Luonnollisesti kaikilla, erityisesti nuorisourheilun kanssa tekemisissä olevilla,
tulisi itselläänkin olla vastuuntuntoa ja järkeä,
etteivät he tarjoaisi dopingmahdollisuuttakaan
urheilijoille. On toisaalta surkuhupaisaa, että
tarvitaan laki estämään dopingaineiden käytön
yleistymistä, mutta jos ja kun sillä rajataan inhimillisen heikkouden seurauksia, kannatan lain
hyväksymistä. Toivon, että sitä täsmennetään
sillä tavoin, että se ulotetaan yhtä lailla nuoriin
kuin aikuisiinkin urheilijoihin.
Ed. 1 h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Täällä
on pilvin pimein esiintynyt urheilujohtajia, ja
vaikka olenkin paikkakunnan penkkiurheilijoitten rivijäsen, rohkenen ilmoittaa kannattavani
tätä ed. Braxin lakialoitetta.
Huippu-urheilussahan doping on kielletty ja
sanktioitu, mutta siitä huolimatta siitä jäädään
kiinni tämän tästä. Dopingin käyttö ei nykyään
välttämättömästi liity aina huippu-urheiluun, ja
siinä onkin sen pahin ongelma. Nykyaikana
kaikki kuntoilijat ja bodaajat voivat nopeuttaa
lihaksistonsa kasvua käyttämällä dopingaineita,
ja monille kiusaus on ylivoimainen.
Ed. Braxin aloite on hyvin perusteltu, enkä
näe tarkoituksenmukaiseksi toistaa yksityiskohtia, mutta on kuitenkin tärkeää, että kriminalisoidaan dopingin kauppa, maahantuonti, valmistus ja levittäminen, mutta ei käyttö.
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Dopingiin on liittynyt salaituja vähättely, eikä
se ole ollut vielä kiellettyä 60- ja 70-luvuilla. Sen
jälkeen kun dopingin vaarallisuus oli todettu, se
kiellettiin huippu-urheilussa ja urheilulääketieteessä. Käyttö on kuitenkin edelleen yleistä, ja
jotain tarttis tehdä. Näen tämän lakialoitteen
eräänä tärkeänä keinona koettaa vaikuttaa ongelmaan ennen kaikkea viestinä, mutta myös ennalta ehkäisevänä sanktiona. Tämä on paitsi rikoslain muutos, myös terveyspoliittisesti merkittävä ratkaisu.
Ylipäätänsä asiasta tai vaarallisista aineista
puhuminen on tärkeää, koska sitäkin kautta sanoma kulkee. Monikaan ei yksinkertaisesti tiedä
dopingin kielteisiä vaikutuksia, kun kuntoiluuraa tai bodausta aloittelee. Siksi on tärkeää
puhua asiasta, että ainakin viisaimmat ottavat
vastaan oikeaa tietoa. Ihminen on vain merkillinen olento. Viinaa juodaan, tupakkaa poltetaan,
huumeita ja dopingia käytetään, vaikka tiedetään, että terveys menee. Se ei nyt aina mene heti,
mutta jonkin ajan kuluttua.
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies! Ensiksi haluan ilmoittaa, että en olen minkään urheiluseuran jäsen. Olen suurimmat ansiot saavuttanut Juvan Pallon huutosakin varajäsenenä
muutamana kesänä tuolla mökin lähellä.
Arvoisa puhemies! Kuitenkin on ollut nimenomaan tästä aiheesta tilaisuus keskustella hyvin
mielenkiintoisella vuosikymmenellä jonkin verran kaukana tästä paikasta. Olin 60-luvun jälkipuoliskolla Yhdysvalloissa muun muassa University ofMarylandissaja University ofPennsylvaniassa vierailevana tutkijana tai oikeastaan luennoitsijana, korjaan, enemmän kuin tutkijana.
Nyt sattui vain olemaan sillä tavalla, että tässä
jälkimmäisessä yliopistossa oli dopingaineitten
erikoisspesialistit, jotka sattuivat vielä asumaan
samassa talossa. Silloin keskusteltiin, ei suinkaan
ihmisiin käytettävistä dopingaineista, vaan eläimiin ja erikoisesti kilpahevosiin ja koiriin käytettävistä dopingaineista. Nämä tutkijat olivat sitä
mieltä, ilmeisesti omien tutkimustensa ja päättelyjensä perusteella, että ei missään nimessä sellaiselle kilpahevoselle tai -koiralle, joka on todella
lahjakas, voida ajatellakaan käytettäväksi tämän
laatuisia aineita, koska ne muodostavat niin suuren riskin, että on uhka menettää se koko kallis
omaisuus millä hetkellä tahansa. Ainoastaan sellaiseen eläimeen, joka on niin sanotusti kilpailullisesti raakki, jotta sillä edes jokin tulos saavutettaisiin, voisi kuvitella, että näitä aineita käytetään,ja senkin he tietysti moraalisesti täydellises-
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ti tuomitsivat. He eivät tässä katsannossa nähneet minkäänlaista uhkaa, että hevos- ja koirakilpaurheilun doping millään tavalla leviäisi
maailmassa, koska kilpaeläinten hinnat ovat
huippuluokkaa. Kysymyshän on miljoonien dellareiden arvoisista elikoista.
Mutta sitten kun tullaan, arvoisa puhemies,
tänne ihmisten maailmaan, kaikki muuttuu yllättäen aika tavalla toisenlaiseksi. Kun voisi kuvitella, että ihmiselämälle sellaisenaan annetaan
erityinen arvo ja ihminen antaisi vielä omalle
elämälleen erityisen arvon, niin yllättäen paljastuukin, että kaiken yli voi mennä vain se, että
saavuttaa jonkin kilpaurheilullisen kirjattavissa
olevan kohtalaisen tuloksen. Sen eteen ollaan
valmiita tekemään mitä tahansa, jopa hengen
menettämisen uhalla. Kun se näyttää ajattelevan
olion elikkä ihmisen kohdalla olevan enemmän
mahdollista kuin eläinten kohdalla ja kun tämä
on yleisesti tunnustettu, että näin on, silloin tullaan siihen paikkaan, pitäisikö tehdä niin kuin
ed. Brax ynnä muut toistasataa kansanedustajaa
ovat tehneet eli siirtyä kriminalisoinnin puolelle
näissä asioissa.
Täällä on useissa puheenvuoroissa annettu
tälle lakialaitteelle tunnustusta. Ryhdyn tähän
huutosakkikuoroon, jossa siis minulla on tätä
ammattitaitaakin jonkin verran olemassa historiani takia, ja totean, että aloite on varsin paikallaan ja asianmukaisesti laadittu.
Kiinnitän kuitenkin huomiota siihen, että
tämä on hyvin merkittävä lakialoite joissakin
katsannoissa. Ensinnäkin siis Suomen eduskunnan enemmistö on ilmeisesti vakaassa tarkoituksessa sen allekirjoittanut. Eli jos tämä allekirjoitus on tapahtunut vakaassa tarkoituksessa, se
merkitsee sitä, että tämä ilmiö on täysin tunnustettu, siis Suomen kansan enemmistö on tätä
kautta tämän ilmiön täysin tunnustanut.
Edelleen tämä sama Suomen kansan enemmistö edustajiensa välityksellä on tehnyt päätöksen, että täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tämän tilanteen tunnustamisen jälkeen. Edelleen, arvoisa
puhemies, tästä seuraa se, että tässä tulee koko
dopingurheilun historia varsin kyseenalaiseen
valoon, sekin eräällä tavalla todetaan tässä samalla ihan huomaamatta.
Minä toteaisinkin, että me voisimme tehdä
tästä eteenpäin niin, että toteaisimme, että tähän
päättyy dopurheilukausi, taikka durheilukausi
ehkä lyhyesti vain, englanniksi dopsportkausi, ja
tästä alkaa jälleen perinteisten ihanteitten mukainen urheilukausi. Se tarkoittaa sitä, että kaikki noteerattavissa olevat tulokset pitää tehdä uu-

destaan, että nollataan kaikki nämä ennätykset
sun muut. Jos sitten vielä pitäisi jollakin tavalla
tästä selvitä kuivinjaloin,jotteivät asiat ja kaudet
menisi sekaisin, niin esimerkiksi 100 metrinjuoksun sijasta tulisi 95 metrinjuoksu taikka miehillä
100 metrin aitajuoksu jne. jne. Ainut ongelma on
pituushyppy ja kolmiloikka ja tämmöiset, joissa
en nyt keksi, mitä muutettaisiin. Sen sijaan seiväshypyssäkin voidaan asettaa seipäälle vaatimuksia, niin että kysymys on toisenlaisesta lajista, puhumattakaan niistä välinelajeista, joissa
yleisurheilussa voidaan keihään painoa tai painopistettä vähän muuttaa taikka kiekon painoa
muuttaa jnp.
Arvoisa puhemies! Tämä on aika merkittävä
asia eikä se minusta saa jäädä tämmöisen huitaisun varaan, vaan siinä pitää tunnistaa ne historialliset piirteet, jotka tähän lakialoitteeseen sisältyvät.
Ed. Bremer :Arvoisa rouva puhemies! Pakkohan on tulla tänne kertomaan omia kokemukSia.

Ed. Olin kävi jo läpi eräänlaisen historiallisen
katsauksen. Hän ei erityisemmin maininnut amerikkalaisten urheilijoiden runsasta dopingin
käyttöä jo 30-luvulla muun muassa silloin, kun
keskiyön pikajuna Eddie Tolan, taisi olla ... (Ed.
Kekkonen: Metcalfe ja Tolan, molemmat!) Niin, Metcalfe ja Tolan ja sittemmin Harrison
Dillard kävivät Viipurissa juoksemassa kilpaa
muun muassa Ville Aroniemen kanssa. (Ed. Kekkonen: Harrison Dillard ei käynyt Viipurissa!)Kiitos, on se hyvä, että täällä on tietäjiä.- Joka
tapauksessa näistä asioista tiedettiin jo silloin.
Sitten natsi-Saksan lääketieteellisiin kehitelmiin kuului näitten piristeiden huomattava kehittäminen ihan sotatantereille sotilaiden fyysisen kestävyyden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Silloin nuo aineet tekivät valtavan harppauksen eteenpäin sillä tavalla, että itäblokin maat
yleisesti olivat dopattuja jo Lontoossa 1948.
Hämmästyttävää sinänsä, että sellaisestakin
voimalajista kuin keihäänheitosta tuli kuitenkin
kultamitali Suomeen, mutta saattoi olla sadekelinkin ja meidän kannaltamme onnellisten olosuhteiden myötävaikutusta.
Joka tapauksessa toisen maailmansodan jälkeen tuskin on ollut ainoitakaan olympialaisia,
joissa eivät ennen kaikkea itäblokin maiden ja
myös USA:n urheilijat olisi käyttäneet varsin
paljon dopingaineita, ja eivätköhän kultamitalit
ja yleensä mitalit menneet voittopuolisesti dopingin tiliin.
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Minusta täällä tietysti helposti taivastenaan
tällaisessa asiassa ja liitytään yleiseen hurmioon.
Sen takia en maita olla sanomatta, että kyllä
minusta on aina ollut ihan mukava käyttää pieniä määriä piristeitä ja todeta, kuinka ihmeellisesti ne vaikuttavat todella selittämättömästi.
Täällä tuotiin esille Kinnusen toteamus siitä,
kuinka silmät pyörivät päässä ja aamulla kun
herää, sänky on hiestä märkänä. Nevalalla oli
samanlaisia kokemuksia. Silloin käytettiin aika
pieniä määriä aineita. Silloinhan ei ollut oikeastaan muuta käytettävissä kuin venäläistä anabolia ja sveitsiläistä dianabolia. Huimia aineita ne,
mutta täysin lapsenkengissä verrattuna näihin
apinanaivosolu-uutteisiin, joita nykyään käytetään.
Minä kilpailin itse vuosikymmenen venäläisten, unkarilaisten, jugoslavialaisten ja itäsaksalaisten dopinghärkien kanssa ja saatoin todeta,
että aika mahdotonta oli pärjätä millään tavalla,
asia, jonka myös kuulantyöntäjämme Yrjölä totesi varsin dramaattisesti lopetettuaan jo kerran
urheilu-uransa ja lähdettyään sitten parin vuoden tauon jälkeen kokeilemaan uudestaan uusilla eväillä. Kyllä siinä ennätykset vanhalla miehellä paranivat vielä metrikaupalla. Tämäkin on
vietävä tällaisen kokeellisen tutkimustoiminnan
tiliin pääasiassa.
Minä puhuin ympäri Eero Mäntyrannan
vuonna 71 palaamaan kilpaladuille ja elin keskellä sitä säälimätöntä kilpailua kuusamolaisten ja
muun Suomen välillä, jolloin Mäntyranta haluttiin raivata pois tieltä Sapporon koneesta. Hänet
sitten saatiinkin teilattua ja häpäistyä, tosin vasta
Sapporon jälkeen. Suren sitä yhä edelleen, että
täällä esimerkiksi ed. Olin hyvää tarkoittaen otti
esille Mäntyrannan sinänsä traagisen kohtalon,
koska henkilökohtaisesti vierestä seuranneena ja
mukanaolleena tänä päivänä edelleen olen vakuuttunut siitä, että eräänlainen salaliitto kaatoi
silloin Mäntyrannan.
Olin myös vieressä seuraamassa, kuinka tohtorit Kuha ja Orava veritutkimuksillaan aikanaan etenivät. Ihmeteltiinpä Jouko Kuhan mukana sormi suussa, miten ällistyttävästi uusi estejuoksun maailmanennätys Tukholmassa sitten
syntyikään.
Kalle Kangasniemen puhuin ympäri Hymyn
urheilutalliin 71. Kallehan kertoi siitä, kuinka
Jaan Talts 65-66 Baltian-kiertueella opetti hänelle näitä saloja. En viitsi kertoa siitä, mitä tapahtui Kallen kuuluisan voittohypyn jälkeen
Meksikossa. Sekin on urheiluhistoriaa, jota tuskin kirjoitetaan koskaan virallisiin aikakirjoihin.
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Juha Väätäinen ja Seppo Matela Farossa 71
ilahduttivat sikäli, että aikanaan näistä asioista
56 Vierumäen maajoukkueleirillä keskusteltiin.
Jouduin Farossa toteamaan, millä tavalla maailma on muuttunut ja millä tavalla kestävyysurheilijoillekin kelpaavat sellaiset piristeet, jotka aikaisemmin oli leimattu pelkästään lihasmassan
hankkimiseen. Ne olivat palautumisen nopeuttamiseksi tietysti.
Tässä voisi käydä pitkän listan läpi. Käytin
itse venäläistä anabolia ja sveitsiJäistä dianabolia
72 ihan halutessani kokeellisesti todeta, miten ne
vaikuttivat. Kyllä ne vaikuttivat niin ällistyttävästi, että sen jälkeen itse en ole uskonut mihinkään maailmanennätykseen, joka on syntynyt
mukamas puhtailla eväillä, kaurapuurolla ja
mamman perunamuusilla.
Täällä on pidetty parhaana sitä, että dopingongelmat otetaan esille ja julkiseen pohdintaan
myös eduskuntatasolla. Minä olen aivan samaa
mieltä siitä. Tässä on hirvittävä vaara, ja itse
asiassa tilanteet ovat liukuneet käsistäkin monta
kertaa nimenomaan nuorten kohdalla. On kyllä
korkea aika eduskuntatasolla piirtää rajat ja ainakin yrittää jollain tavalla panna rajoja sille
käytölle, joka valitettavasti monta kertaa on yliinnostuneiden isävalmentajien jopa provosoimaa ja yllyttämää. (Ed. Kekkonen: Myös äidit
ovat siinä!)- Aivan, myös äidit ovat siinä mukana valitettavasti. Se on eräänlainen tragedia.
Sen takia minä kuulun niihin, jotka onnittelevat ed. Tuija Braxia siitä, että asia otettiin esille ja
minunkin mielestäni erittäin asiallisella tavalla ja
sillä tavalla viileästi tunnustaen, että tämähän on
ongelma, jota voidaan vain yrittää rajoittaa ja
pitää yrittää rajoittaa, mutta joka ei huippu-urheilusta enää koskaan poistu niin kauan kuin
yksilöurheilussa saavutetaan ja noteerataan kansallisia ja maailmanennätyksiä.
Jo 60-luvulla muun muassa tiedemies Seppänen Jyväskylän yliopistosta ennusti, että tulee
piankin se päivä, jolloin henkilökohtaiset urheilut katoavat ja kilpaurheiluun jäävät elämään
joukkueurheilut ja pallourheilut. Mutta vielä ei
sitä päivää valitettavasti ole näköpiirissä eikä
tule niin kauan, kun jonkun maan viralliseen tai
vahvaan sisä- tai ulkopolitiikan hoitoon kuuluu
kilpaurheilu ja kilpaurheilun edistäminen.
Täällä on ihmetelty sitä, että huippu-urheilija
Bryggare, ja joku muukin täällä mainittiin, ei ole
paikalla. Minä kyllä ymmärrän hyvin, että he
eivät ole paikalla, koska he ovat nähneet varmasti yhtä läheltä tai vielä lähempää käyttöä ja ymmärtävät, että tämä on sellainen asia, jota ei
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voida koskaan poistaajajossa myös noitavainon
tapaan tullaan tekemään suuria virheitä ja väärinarvioita.
Minulla itselläni on mielessäni kanadalainen
Burton, joka voitti Montrealissa 1 500 metrin
vapaauinnin kultamitalin, mies, joka koko ikänsä oli ollut astmaatikko, ennen kuin norjalaiset
tajusivat, että astmalääke voi olla jollain tavalla
piriste ja suorituskykyä edistävä. Kaikki tiesivät,
että hän on astmaatikko. Urheilulääkärit ja kaikki olivat suositelleet lääkettä ja hän oli koko
ikänsä sitä käyttänyt, se oli aina hyväksytty niin
kauan, kunnes hän voitti kultamitalin olympialaisissa. Silloin päätettiin, että hän olikin dopingurheilija. Hän menetti kultamitalinsa. Nämä
ovat minun mielestäni inhimillisiä tragedioita.
Tutkimus ja paljastuskoneisto tulevat aina
kulkemaan jäljessä, ja aina tullaan hakemaan ja
löytämäänuusiamenetelmiä, uusiaaineita. Tämä
on epätoivoinenjuoksu,jossa ei voi tehdä muuta,
siitä huolimatta että aina ollaan metri jäljessä,
kuin kulkea perässä ja yrittää paljastaa se, mitä on
keksitty. Tämä on epätoivoista taistelua.
Siitä huolimatta minä toivon, että mikään ei
lannistaisi sitä, että kuljetaan perässä ja myös
yhteiskunnan puolesta aina tultaisiin pyrkimään
siihen, että kuntourheilu säilyisi mahdollisimman puhtaana. Ilmeisesti jokainen tietää, että
sekin on jo jotenkin liukunut käsistä hysterian
puolelle ja aineiden väärinkäytön puolelle. Mutta ennen kaikkea nuorisourheilu, jonka tehtävänä on opettaa nuorille ajoissa liikuntaaja liikunnasta nauttimista niin, että siitä voi tulla terve
elämäntapa vanhempana ilman mitään riippuvuutta, on tärkeää. Näin on ilo olla mukana tässä
työssä kuitenkin siitä huolimatta, että vanhana
"nistinä" katselen asioita vähän pessimistisesti.
Ed. H e 11 b e r g : Arvoisa rouva puhemies!
Illan mittaan on otettu kantaa myös siihen, että
tässä jollain tavalla kriminalisoitaisiin dopingin
käyttö, mutta näinhän ei tehdä tässä ed. Tuija
Braxin aloitteessa. Minusta tämä nimenomaan
on aloitteen kaikkein paras puoli. Tällä lakiaioitteelia kriminalisoitaisiin dopingaineiden kauppa, hallussa pito, valmistus ja maahantuonti sekä
niiden yritys. Tällä hetkellähän dopingaineiden
maahantuonti on kriminalisoitu lääkelaissa ja
rikoslaissa salakuljetussäännösten osalta, mutta
nyt tulisivat nimenomaan dopingaineiden levittämiseen liittyvät kysymykset kriminalisoiduiksi, joissa suuri raha liikkuu. Tämä on nimenomaan nyt aivan uusi ja erittäin tärkeä elementti
tähän asiaan. Sitten on minusta urheilujärjestö-

jen asia omalta osaltaan laatia sanktiot varsinaiselle käytölle, mutta nyt päästään ensimmäisen
kerran Suomessa selkeästi näiden levittäjien
kimppuun, jos tämä lakiesitys hyväksytään. Se
on kyllä suuri eteenpäinmeno tässä asiassa, koska sieltä nimenomaan väärinkäyttö lähtee.
Ed. P u h j o : Arvoisa puhemies! Ed. Braxin
lakialoite dopingin vaarallisimpien aineiden kriminalisoimiseksi on erittäin tervetullut. Terveyttä edistävän urheilun liepeille on pesiytynyt koko
yhteiskunnan ja kansanterveyden kannalta katsoen vaarallisen kielteinen doping-ilmiö.
Urheilun harrastaminen on yhdistetty kilpailuun liittyvistä haitallisista intohimoista huolimatta terveyttä edistävään toimintaan. Onhan
aina ollut päivänselvää, että hyvä ruumiillinen
kunto on ollut edellytys myös hyvään henkiseen
tasapainoon ja siten myös edellytys hyvään menestymiseen yhteiskunnassa. Vanhemmat eivät
ole panneet pahakseen, kun heidän lapsensa ovat
harrastaneet erilaisia urheilulajeja. Päinvastoin
he ovat olleet tyytyväisiä, kun heidän lapsensa
ovat viettäneet aikaansa terveyttä edistävän harrastuksen parissa. Samalla on monesti todettu,
että urheiluun käytetty aika on nuorison kohdalla pois pahanteosta.
Kun on kyse nuorista, niin kyse on myös normaalista kasvamisesta kaikkine kolttosineen, ja
vanhemmat ovat olleet alitajuntaisesti vain tyytyväisiä, että heidän lapsensa ainakin urheiluun
käyttämänään aikana välttyvät pahimpia jälkiseurauksia aiheuttaviita kolttosilta. Urheilu on
siis mielletty myönteiseksi asiaksi.
Dopingin myötä urheilun asema terveenä harrastuksena on kokenut suuren kolauksen. Olen
monta kertaa miettinyt, mikä on urheilun oikea
tila esimerkiksi kotikaupunkini omistamissa laitoksissa. On ollut suuria epäilyjä siitä, että kaupungin omistamissa laitoksissa urheilu ei olekaan enää aina terveellä pohjalla. Vanhemmat
eivät voineet enää olla varmoja, että heidän lapsensa säilyttäisivät terveytensä harrastaessaan
urheilua kotikaupunkinsa tiloissa. Olen vain itsekseni miettinyt, mikä olisi se keino ,jolla saisimme kitkettyä dopingin käytön ainakin julkisista
tiloista. En ole löytänyt hyvää keinoa estää salikäyttöä sellaisilta seuroilta, joiden jäsenet käyttävät dopingia, koska tällöin olisi mahdollisesti
niin sanottujen puhtaiden urheilijoiden salikäyttö myös loppunut.
Kun nyt olemme saaneet hyvän lakialoitteen
ed. Braxilta dopingin kriminalisoimiseksi, on
meillä paljon paremmat mahdollisuudet saattaa

Dopingainerikokset

julkisten tilojen urheiluharrastukset jälleen terveelle pohjalle, ja vanhemmat voivat olla jälleen
varmoja, että mennessään julkisiin tiloihin harrastamaan urheilua heidän lapsensa ovat jälleen
varmuudella turvallisen harrastuksen parissa.
Arvoisa puhemies! Dopingin käyttöön liittyy
suuri eettinen ongelma urheilujohtajien ja valmentajien suhteen. Olen usein miettinyt, mikä on
heidän vastuunsa valmennettavansa koko loppuiän terveydestä. Ovatko he tulleet ajatelleeksi,
että asettaessaan valmennettavilleen suuria tavoitteita väärin menetelmin saavutettuina he
myös ottavat vastuun valmennettavansa koko
loppuiän terveydestä tai muuten yhteiskunnallisesta menestyksestä muun muassa äkkipikaistuksissa tehtyjen rikosten takia?
Dopingin käyttö on myös lastensuojeluasia.
Alaikäiset ovat tässä suhteessa aivan oma ryhmänsä. Mikäli aikuiset, johtajat, valmentajat
taikka jopa vanhemmat syyllistyvät dopingin tuputtamiseen alaikäiselle, mitä on tapahtunut, he
syyllistyvät lastensuojelurikokseen, koska he
vaarantavat alaikäisen terveyden. On kiistatonta, että vaaraliisirumat dopingaineet aiheuttavat
pysyviäkin terveyshaittoja. On ollut pitkään tunnettua esimerkiksi, että USA:ssa on kuollut syöpään monia nuoria aikuisia dopingin seurauksena. Tällaisiakin kohtaloita vastuuttomat aikuiset
voivat aiheuttaa sokean toimintansa takia. On
välttämätöntä, että tällainen vastuuton valmennustoiminta saadaan loppumaan.
Olen vakaasti sitä mieltä, että tämä eduskunta
kiireistään huolimatta saa tämän lakialoitteen
menestykselliseen päätökseen ja meille tulee siten
paremmat mahdollisuudet kitkeä koko dopingongelma ainakin kunnallisista urheilulaitoksista,
koska kyseessä on rikollinen toiminta. Me saamme jälleen aikaiseksi tilanteen, että vanhemmat
voivat turvallisin mielin viedä lapsensa urheilun
pariin.
Samalla syntyy toivon mukaan tilanne, jossa
yleisen mielipiteen silmissä urheilulaitokset jakautuvat kahden kerroksen laitoksiksi: hyviin ja
turvallisiin, veromarkoilla ylläpidettyihin sekä
huonomaineisiin, terveydelle haitallisiin yksityisiin laitoksiin, joiden käyttö sitentoivonmukaan
vähenee. On tietysti sanottava, etteivät kaikki
yksityiset laitokset ole huonomaineisia dopingtehtaita.
Ed. K e k k o n e n : Rouva puhemies! Lainkaan kyseenalaistamatta tätä esitystä ajattelin
vielä korostaa niin ed. Pulliaisen kuin ed. Bremerin provosoimana sitä, että pulma perimmältään
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on kansainvälinen. Eli tämä ilmiö on Suomessa
tunnustettu, kuten ed. Pulliainen sanoi, ja tunnistettukin hyvin tarkasti. On toimenpiteiden aika,
ja yksi toimenpide ja hyvä sellainen aivan epäilemättä on tämä lakiesitys.
Kun ed. Pulliainen kenties vähän leikkisästi
sanoi, että nyt alkaa dopsport-kausi eli että olisimme nyt jollakin vedenjakajana ikään kuin,
jolloin kaikki mennyt on mennyttä ja lähdemme
ikään kuin puhtaalta pöydältä, niin näinhän ei
tietysti ole. En nyt usko, että ed. Pulliainen tätä
ihan vakavissaan tarkoittikaan, mutta näin ei
todellakaan ole. Vastaukseksi siihen väittämään
käy se, mitä ed. Bremer sanoi: niin kauan kuin
urheilu, urheilutulokset, ovat valtiollinen kysymys, niin kauan tällä toiminnalla on hyvin väkeviä voimia takanaan, ihan valtiollisia voimia. En
nyt syyllistä yhtään mitään valtiota erityisesti,
mutta jos me katsomme esimerkiksi, mitä kehitysmaissa uhrataan urheilulle valtion toimenpitein, niihin uhrauksiin ilmeisesti liittyy myös jotain sellaista, mitä me täällä nyt olemme paheksumassa. Jo mennyt valtio Itä-Saksahan oli tietysti huippuesimerkki tästä.
Ed. I h a m ä k i :Arvoisa puhemies! Yksi asia
jäi minua askarruttamaan ed. Braxin esittelypuheenvuorossa. Ed. Brax kertoi, että ministeri Siimes oli suhtautunut kielteisesti dopingiin ja sen
kielteisiin vaikutuksiin ainakin antidoping-seminaarissa. Nyt ihmetyttää, ettei hallitus koneistoineen ole tehnyt lakiesitystä asiasta, koska näyttää eduskunnassa löytyvän selkeä enemmistö
hoitamaan asia.
Ed. T a k k u 1 a : Arvoisa rouva puhemies!
Ed. Braxin lakialoitteesta ihan muutamalla sanalla. Mielestäni lakialoite on erittäin hyvä ja
ajankohtainen siksi, että viime aikoinakin julkisuudessa on keskusteltujuuri dopingin vaikutuksista, nimenomaan sen terveydellisistä vaikutuksista. Tämän lakialoitteen kautta hyvin selkeästi
voidaan tuoda esille se, että suomalainen yhteiskunta ja urheiluelämä hyväksyvät vain terveyttä
edistävän liikunnan ja haluavat puhtaalla tavalla
olla mukana urheiluelämässä.
On tietenkin selvää, että filosofisesti tällaista
asiaa voidaan lähestyä, onko kenelläkään oikeutta jonkun toisen ihmisen ruumiiseen tai siihen, millä tavalla ihminen käyttää omaa kehoaan. Mielestäni kuitenkin, kun puhutaan urheilusta, kilpaurheilusta ja tätä kautta kansainvälisestä toiminnasta, on hyvä, että nimenomaan
rikoslakiin laitetaan dopingainerikokset omaksi
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pykäläkseen ja tätä kautta ohjataan nuoria urheilun harrastajia ja muitakin urheilun harrastajia toimimaan sillä tavalla, että urheilun alkuperäinen tarkoitus ja merkitys voisi heidän kohdallaan toteutua. Se olisi todellakin terveyttä edistävää, ja ajatus jalosta kiivasta ja urheilusta voisi,
vaikka se vähän naiivilta ja idealistiselta kuulostaakin, nousta uudella tavalla kukoistukseen,
uudella tavalla esille.
Pidän lakiesitystä hyvänä ja uskon, että se
menee tällä tavalla läpi, koska enemmistö eduskunnasta on lakiesityksen takana. Tässä, arvoisa
rouva puhemies, lyhyt puheenvuoroni liittyen ed.
Braxin hyvään ja ajankohtaiseen aloitteeseen.
Ed. B r a x : Arvoisa puhemies! Näin lopuksi
kiitos kaikille osanottajille! Siitä, miten tämä asia
etenee, en rohkene sanoa, mikä on paras keino,
mutta tietyllä tavalla haluaisin muistuttaa siitä,
että ehkä juuri tällaisissa moraalisissa, yli poliittisten rajojen kulkevissa kysymyksissä on aika
luontevaa, että jos yli sata kansanedustajaa lähtee liikkeelle, se olisi nimenomaan eduskunta,
joka lakia muuttaa. Sikäli ei olisi kansanedustajien aloitteille vierasta se, että koko prosessi kulkisi talossa eikä hallituksessa, mutta toki se tapahtuisi nopeammin, ja riemumielin olisin iloinen myös siitä, että hallitus asiaan reagoisi.
Aivan lopuksi, arvoisa puhemies, ehkä kaikkien olisi hyvä mennä kotiin miettien kuitenkin
sitä, että jos me sydämessämme kannatamme
terveellistä ja turvallista urheilua, on kiinni tosiaan meistä katsojista ja kannattajistakin, että se
neljäs sija, herra paratkoon, on arvostettu, että
16. sija tai vaikka tuhannes sijakin. Jos miljardien
maapallon ihmisten joukossa joku on l6:nneksi
nopeinjossain lajissa, herrajestas, 15 vain edellä,
se on jo uskomattoman hienosti tehty. Silloin
ehkä perimmältään kaikki palaa myös siihen,
että meidän pitää oppia arvostamaan yritystä,
hienoja suorituksia ja liikunnan kauneutta, sitä
kulttuurillista osaa, joka siinä on, ja ah, sitä kauneutta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään lakivaliokuntaan.
16) Lakialoite laiksi rikoslain 391uvun 1 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Lakialoite 82/1998 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. Lapin tie : Arvoisa rouva puhemies!
Lain säätäminen on vaikeata, sillä tavalla säätäminen varsinkin, että ei löytyisi aukkoja, joita
halukkaat voivat käyttää hyväkseen. Aina täytyy
varautua siihen, että kaikessa lainsäädännössä
löytyy keinoja kiertää lakia ja tehdä rikoksia ja
tehdä väärin.
Rikoslain osalta eduskunnan viime viikkoina
ja aikaisemminkin käsittelemän Ulf Sundqvistin
tapauksen yhteydessä paljastui aika kummallinen tapa kiertää lakia. Lopputuloksenahall oli,
että syyttäjä päätti syyttää törkeästä kavalluksesta ja avunannosta tärkeään petokseen, mutta
sen sijaan esimerkiksi muut talousrikoksen muodot jäivät nykyisen tulkinnan ulkopuolelle. Rikoslaista löytyi selvästi porsaanreikä, jota hyvin
taitavasti käyttämällä pystyy temppuilemaan
niin, että pysyy lain oikealla puolella eikä teko ole
rangaistava.
Vuonna 1990 rikoslakia uudistettiin eduskunnassa ja uudistettiin rikosnimike velallisen epärehellisyys. Velallisen epärehellisyydellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilöllä on taloudellisia vaikeuksia tai hän tietää, että hän on joutumassa
taloudellisiin vaikeuksiin, ja hän sen vuoksi hävittää omaisuuttaan, ilman hyväksyttävää syytä
lahjoittaa tai muutoin luovuttaa omaisuuttaan,
siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen
velkojen ulottumattomiin tai esimerkiksi lisää
perusteettomasti Velvoitteitaanja aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään.
Nykyään velallisen epärehellisyysteko on
määritelty rangaistavaksi sakolla tai vankeudella
enintään kahdeksi vuodeksi. Säännöksen nykyisen tulkinnan mukaan velallinen voi kätkeä varojaan tai vahingoittaa muita velkojiaan ilman
rangaistusta ohjaamalla saamiaan tuloja esimerkiksi pankin tai muun luottolaitoksen luotolliselle tilille ja nostamalla varoja tällaiselta tililtä niin
paljon, että tilin saldo on pysyvästi miinusmerkkinen. Luotoilisen tilin luotolla velallinen voi ylläpitää maksukykyään, ja tällöin hän ei syyllisty
rikokseen.
Paljastuessaan tällaiset aukot olisi tukittava
mitä pikimmin. Me emme voi tietää, paljonko
tällaisia keinoja on aikaisemmin muualla käytetty, mutta kun näinkin kuuluisan tapauksen yh-

Velallisen epärehellisyys

teydessä tällainen teko paljastuu, asiaan olisi välittömästi puututtava.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ministeri Skinnari on todennut, että ulosottolakiin ollaan tekemässä muutosta, jossa ulosottomiehelle
annettaisiin oikeus puutua tällaiseen tilanteeseen. En kuitenkaan pidä sitä riittävänä vaan
katson, että nimenomaan rikoslaissa tulee asiaan
puuttua ja tehdä siihen muutos, joka selkeästi
kieltää nykyisen tulkinnan.
En voi uskoa, että rikoslain tarkoitus voisi olla
suojata maksuhalutonta, vilpillistä velallista,
joka aikaisemmin saavuttamansa varallisuusaseman perusteella voi toimia muista velallisista
poikkeavana tavalla ja käyttää täten varojaan ja
luottokelpoisuuttaan velkaruisvaatimuksen torjumiseksi. Tällainen rikoslaissa moitittavaksi todettu teko, josta seuraa rangaistus, kertoo myös
yhteiskunnan yleisestä asenteesta. Senkin takia
pidän erittäin tärkeänä, että vaikka ulosottolakia
muutettaisiin, siitä huolimatta myös miinustileillä ja luotollisilla tileillä temppuilu tehdään selkeästi rikoslaissa rangaistavaksi.
Toivoakseni kyseessä on pelkästään lipsahdus
silloin, kun lakia on aikoinaan säädetty. Ei oikeusministeriö eikä myöskään eduskunta ole aikoinaan huomannut, että velallinen saattaisi
keksiä käyttää Iuotoilisia tilejä ja saada tuloja,
jotka tietoisesti ohjataan muiden ulosottovelkojien saavuttamattomiin ylläpitämällä luotollisella tilillä velkasaldoa. Tällä toimenpiteellä pystytään välttämään maksukyvyttömyystilanne, olemaan samalla ulosotossa maksukyvytön ja tehokkaasti valitsemaan se velka, jota maksetaan,
ja ne velat, joita ei haluta maksaa.
Tämä on tyypillisesti myös sellainen rikos,
joka vaatii aikaisempaa hyvää taloudellista asemaa ja hyvinkin perusteellisia tietoja erilaisista
pankkien tarjoamista mahdollisuuksista. Ihan
yleisen lainkuuliaisuuden vuoksi pitäisin hyvin
tärkeänä, että tällainen aukko rikoslaissa tukitaan. Ylivelkaantunut velallinen voi olla samanaikaisesti pankin tai muun rahalaitoksen kannalta maksukykyinen mutta halutessaan ulosottovelkojiin nähden maksukyvytön, jos hän nimenomaisesti ei tiettyä velkaa halua suorittaa.
Tämän vuoksi olen lakialaitteessa esittänyt,
että rikoslain 39luvun l §:ään lisätään uusi määritelmä aikaisemmin lukemieni määritelmien
mukaan eli todetaan velallisen epärehellisyydeksi myös se, että velallinen lisää perusteettomasti
velvoitteitaan, velkojaan tai käyttää pankin tai
muun luottolaitoksen luotallisen tilin luottoa
muiden velkojiensa vahingoksi ja siten aiheuttaa
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maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti
pahentaa maksukyvyttömyyttään. Rangaistusasteikoksi tulisi luonnollisesti sama kuin muista
velallisen epärehellisyysrikoksista eli sakkoa tai
vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi.
Mikäli oikein rouva puhemiehen esitystä
kuuntelin, myös tätä asiaa esitetään lakivaliokuntaan,joka edellisen lain käsittelyn yhteydessä
jo todettiin hyvin työllistetyksi. Siitä huolimatta
toivoisin, koska samanaikaisesti ollaan valmistelemassa ulosottolain muutosta, että myös tämä
muutos otettaisiin huomioon eikä tahallaan aiheutettaisi tilannetta, jossa edelleen pidetään
auki aukkoa ja porsaanreikää, vaan tukitaan
nämä molemmat samalla kertaa, kun lakia lähdetään muuttamaan.
Ed. H e 11 b e r g : Arvoisa rouva puhemies!
Olen myös sitä mieltä, että tämä porsaanreikä
täytyy saada tavalla tai toisella tukittua. En pysty
sanomaan, onko ulosottolaki vai rikoslaki paras
vaihtoehto. Ei missään nimessä voi olla oikein,
että ylivelkaantunut velallinen voi olla esimerkiksi pankin taijonkin muun rahalaitoksen kannalta maksukykyinen mutta voi samanaikaisesti
halutessaan olla ulosottovelkojiin nähden maksukyvytön, jos hän ei halua tiettyä velkaa suorittaa. Kun tämä tapa on tullut nyt myös vahvasti
julkisuuteen, siitä saattaa tulla hyvinkin suosittu.
Siinä mielessä on tärkeää, että tämä mahdollisuus eliminoidaan nopeasti, ja se on mielestäni
nyt eduskunnan tehtävä.
Kuten sanoin, en pysty ottamaan varmasti
kantaa siihen, mikä tapa olisi nyt paras tai mikä
mahdollinen laki. Olen sitä mieltä, että aloitteeseen täytyy suhtautua vakavasti ja pyrkiä katsomaan, onko mahdollista, että se hyväksyttäisiin
ja sillä lailla eliminoitaisiin tällainen toiminta.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Tämä
lakialoite pyrkii tietysti esille tulleen ongelman
korjaamiseen. Olen miettinyt asiaa ja olen sitä
mieltä, että se ei kyllä tällä korjaannu. En nimittäin usko, että myönnettyä luottoa voidaan ulosmitata. Näin ollen lain muuttaminen tällä tavalla
ei vaikuta yhtään mitään.
Jos ajatellaan esimerkiksi Sundqvistin tapausta, niin hänelle tuli konsulttituloja tietyltä työnantajalta, tietyltä konsulttitoimien tilaajalta. Jos
ajatellaan, että tilille tulisi esimerkiksi 35 000
markkaa, niin se pitää aikanaan työnantajalta
ulosmitata, mutta sen jälkeen, kun se on tullut
myönnetyn luotan määrään sisälle eikä ylitä
plus-miinus-rajaa, sitä ei voida ulosmitata.
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Olen sitä mieltä, mutta toivon esityksellenne,
ed. Lapintie, onnea ja menestystä. Lakivaliokunnassa yhdessä taistelemme tämän yhteiskunnan
hyvän puolesta, mutta olen kyllä pessimistinen
onnistumiseen nähden. Sundqvist-jupakasta puhuttaessa on koko ajan sanottu, että nyt täytyy
tehdä tällainen laki, että ei voi laittaa luotolliselle
tilille rahaa, mutta minä olen sitä mieltä, että
luottoa ei voida ulosmitata ja sillä siisti. Myönnettyä luottoa ei voida ulosmitata. Tämä on
myönnetty luotto, joka on luotollisella tilillä pankissa. Esitän tällaisen väitteen, olen väärässä tai
en. Olen ennenkin esittänyt väitteitä ja ollut väärässä.
Ed. 1 h a m ä k i : Arvoisa puhemies! Sundqvist-esimerkin valossa lakialoite on täysin perusteltu. Kansalaisten silmissä nykytilanne on
aivan käsittämätön, joten rikoslain muutos on
tärkeä toteuttaa, jos ongelma tällä ylipäätänsä
korjautuu. Asialle on kuitenkin tehtävä jotakin
ja pikaisesti. Ihmettelen tässä yhteydessä, miksi
hallitus ei tee mitään.
Ed. U o t i 1 a : Rouva puhemies! Lakialoitteen allekirjoittaneena todella tietysti kannatan
sitä. Kun on kysytty, onko rikoslain 39 luvun
1 §:n muuttaminen vai ulosottolain korjaaminen
oikea tapa, minusta on periaatteessa sama asia,
kummalla tavalla porsaanreikä tukitaan. On
ehkä mahdollista, että tarvitsee liikkua molempien lakien osalla. Hallitushan on käsitykseni
mukaan tässä kuussa tuomassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman,
joka tulee sisältämään hyvin paljon ehdotuksia
muun muassa lainsäädännön kehittämiseksi. Pidän kaikkein tärkeimpänä, että tämä homma
etenee, sellainen moraalinen ja yhteiskunnallinen paine ongelman poistamiseksi on syntynyt.
Olin viime viikon keskustelussa aistivinani ja
sain sen käsityksen, että myös muun muassa veroministeri ja oikeusministeri suuntautuivat
niin, että nämä ongelmat täytyy lainsäädäntöteitse ratkaista.
Ed. L a p i n t i e : Rouva puhemies! Ed. Aittoniemi epäili, että myönnettyä luottoa ei voi
ulosmitata. Tästähän nimenomaan ei ole kysymys, vaan siitä, että miinustiliä ja luottoa pidetään yllä sillä tavalla, että sitä tavallaan maksetaan pois. Eihän pankki suostuisikaan tällaiseen
järjestelyyn, jos ei kyseessä olisi se, että sinne
ohjataan varoja ja samalla nostetaan varoja. Silloin ei enää ole kysymys mistään normaalista

myönnetystä luotosta, joka kilpailisi toisten velkojen kanssa, vaan nimenomaan temppuilusta,
jossa käytetään hyväksi rikoslaissa olevaa aukkoa.
Useassakin puheenvuorossa on pohdittu sitä,
onko ulosottolaki vai rikoslaki vai jokin muu
laki oikea keino puuttua asiaan. Niin kuin monia
muitakin vastaavan tyyppisiä kieltoja on olemassa, eli on rangaistu rikoslailla vaikkapa
yleensä talousrikollisuuden eri toiminnot veropetoksista alkaen, niin samalla tavalla tämä tulisi ottaa mukaan rikoslakiin. Se ei suinkaan estä
ulosottolain muuttamista niin, että ulosottomiehellä on mahdollisuus päästä käsiksi myös miinustiliin.
Pidän hyvin tärkeänä sitä, että kaikennäköiset
talousrikollisuuden muodot kielletään selkeästi
rikoslaissa. Sen lisäksi nykyisen oikeuskäytännön mukaan eduskuntahanonnimenomaan pyrkinyt siihen, että kaikki vankeusuhan sisältävät
teot ovat nimenomaan rikoslaissa. Olen itse esittänyt, että myös tämän tyyppinen sekkitilillä tai
luotollisella tilillä temppuilu tulisi jopa kahden
vuoden vankeusrangaistuksen alaiseksi. Silloinhan sitä ei voi laittaa mihinkään muualle kuin
rikoslakiin.
Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Ei
tästä kannata väitellä jatkossa, mutta olen sitä
mieltä, kun Suomessa on kymmeniätuhansia
luotollisia sekkitilejä jatkuvasti miinuksen puolella ja temppuilun kohteina. Tämä ed. Lapintien tekemä aloite voi tässä tapauksessa mahdollisesti johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen;
epäilen sitä kyllä vahvasti. Mutta se, mitä Sundqvistin tapauksessa haluttiin toteuttaa, on kyllä
käsitykseni mukaan hoidettavissa ulosottolain
eikä tältä puolelta. En siitä halua sen enempää
väitellä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään lakivaliokuntaan.
17) Lakialoite kalastuslain 91 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu
Lakialoite 86/1998 vp (Kari Rajamäki /sd ym.)
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin maaja metsätalousvaliokuntaan.

Kalastuksenhoitomaksujen käyttö

Keskustelu:
Ed. R a j a m ä k i : Arvoisa puhemies! Vuonna 1993 hyväksyttiin kalastuslainsäädäntöön
muutokset, joilla luovuttiin pilkintämaksujärjestelmästä ja yhdistettiin vuoden 94 alusta kalenterivuotta koskeva kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen pilkintämaksu uudeksi kalastuksenhoitomaksuksi. Eli silloinen viisikymmentämarkkanen sai lisäkseen 30 markan pilkintämaksun, ja siitä muodostui 80 markan maksu. Edelleen jaettavien pilkintämaksujen korvaamiseksi
liitettiin kalastuslain 91 §:ään säännös, jonka
mukaan valtiolle kertyneistä kalastuksenhoitovaroista käytettiin osa kalavesien omistajille kala vesien käytöstä maksettaviin korvauksiin. Kun
vuonna 96 eduskunta hyväksyi vuoden 97 alusta
voimaan tulleen kalastuslain muutoksen lakialoitteen perusteella, pilkkiminen ja onginta
muuttuivat maksuttamiksi yleiskalastusoikeuksiksi, ja niiden harjoittamisesta ei enää valtiolle
luonnollisestikaan ole kertynyt kalastuksenhoitomaksuja.
Tältä osin eduskunnassa ei kalastuslain
91 §:ää otettu esille. Hyvin pitkälti lähdettiin siitä, että tämän tyyppiset heijastusvaikutukset aikanaan suoritetaan myös maksujärjestelmän tarkistuksen kautta hallituksen toimesta, ja oli siinä
myös, myönnettäköön, sillä tavalla taktinen lähtökohta, ettäjos asia olisi otettu täällä esille, niin
muutoinkin erittäin rajusti esiintyvä Kalatalouden Keskusliitto, joka on MTK:n tytär ja sanotaan pahatapaisempi tytär, olisi saanut tästäkin
tietysti verukkeen kampittaa ja jarruttaa entisestään tätä maksullisen yleiskalastusoikeuden eli
läänikohtaisen viehekortin ja maattomien oikeuksien eli pilkinnän ja onginnan laajentamistakin.
Tässä yhteydessä kuitenkaan hallitus ei ole
ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin tämän
niin sanotun jokamiehenoikeuden eli maksuUoman yleiskalastusoikeuden aikaansaaman muutoksen huomioon ottamiseksi tässä 91 §:ssä eli
maksupykälässä. Eli tämä 30 markkaa, joka aikoinaan pilkinnästä yhdistettiin kalastuksenhoitomaksuun, peritään edelleen, ja noin 10 miljoonaa markkaa valtion varoista on jaettu vesialueiden omistajille rahaa oikeudesta, joka ei ole enää
lakiin perustuva korvausoikeus. Sehän olisi periaatteessa ihan sama kuinjos tänä päivänä sienestyksestä ja marjastuksesta maa-alueiden omistajille pitäisi maksaa valtion varoista korvauksia.
Tältä osin tämän lakialoitteen teko on tullut tarpeelliseksi.
290 280320
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Toisaalta on myös sanottava, että kyllä hyvin
pitkälti myös tänä päivänä kalastuskuntien ja
onkijoiden ja piikkijäiden yhteistyö on ihan kaikkia hyödyttävää sillä tavalla, että nimenomaan
yleisten saaliskalojen, ahventenja särkien, pyynti
on vesistön hoitoa, ja tältä osin oman panoksensa pilkkijät ja onkijat tällä maksuttomalla yleiskalastusoikeudella antavat myös kalavesien hoitoon. Eli tämmöinen maksuperuste ei ole enää
perusteltu.
Tässä on esitetty, että laki tulisi voimaan
1.1.2000. Se on niin laitettu sen takia, että odotetaan, että tässä voi tulla käsittelyyn tietysti sellaista jarrutusta, että se ei ensi vuoden alusta
voimaan tule. Jos on mahdollista, se voidaan
saada ensi vuoden alusta voimaan. Tätä pykäläähän on tietysti mahdollista tarkistaa. Toisaalta
tässä on annettujoustamahdollisuus tietäen, että
kalastuskunnilla on useasti jopa kahden vuoden
poikas- ynnä muita istutussopimuksia, ottaa näitäkin tarpeita huomioon.
Tämän on allekirjoittanut hyvin pitkälti samanlainen koalitio, joka kansan enemmistön
tahdon mukaisesti kovin suurella vaivalla ja raskaalla tavalla joutui viemään läpi pilkinnän jokamiehenoikeuden ja läänikohtaisen viehekortin.
Tämän takana ovat sosialidemokraatit, vasemmistoliitto, vihreät, ja jälleen on löytynyt yksi
kokoomuslainen sieltä niin sanotulta vastapuolelta pöytää, ei enää ed. Minna Karhunen, joka ei
kuulu valiokuntaan, vaan ed. Seppo Kanerva.
Eli tässä on jälleen valiokunnassa niukka enemmistö 9-8, jolla hyvin työllä ja tuskalla tämä
suuri kansan tahdon mukainen kalastuslain uudistus aikoinaan hoidettiin. Nyt tämä pieni viilauskin saattaa olla vielä saman niukan enemmistön varassa.
Ed. A i t t on i e m i : Puhemies! Ed. Rajamäki, muut demarit ja ed. Pulliainen löivät tässä
puukon selkään niille kanssakumppaneille, jotka
aikanaan olivat heitä avustamassa tämän kalastuslain muutoksen yhteydessä. Siellä olin minäkin äänettömänä yhtiömiehenä aina mukana, ed.
Rajamäki, mutta tässä aloitteessa en ole enkä
tule olemaan.
Nyt ed. Rajamäki ym. aikovat maksattaa kalastuskunnilla ja yksityisten vesialueiden omistajilla tämän piikkilain kustannukset. Tämä on
kyllä aika härskiä hommaa. En minä usko, että
ed. Rajamäki oikein tätä tarkoituksella tekeekään, mutta veitikka silmäkulmassa. Kaiken lisäksi, jos minä oikein muistan, eikös hallitus tehnytjonkinlaisen esityksen kalastuksenhoitomak-
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sun korottamisesta, jolla nämä piikkilain aiheuttamat vähennykset saadaan valtiolle takaisin ja
näin ollen se korjataan tällä tavalla ja korvataan.
Näin ollen maksetaan kalastuksenhoitomaksuista osuus niin kuin tähänkin saakka kaikille, koska tulotkin ovat samanlaiset. Kyllä kai ed. Rajamäki on nähnyt tämän esityksen, oliko se joku
budjettilaki,jossa se oli. Nostettiin pikkasen hintaa sen takia juuri tästä syystä. Te olette vähän
ajanut niin kuin kaksi asiaa tässä päällekkäin.
Ed. R o s e n d a h 1 : Arvoisa rouva puhemies, värderade fru talman! Rätten tili mete
och pilkfiske infördes år 1982 genom vanlig lag,
dvs. i fiskelagen. En förutsättning för detta var
att lagen uppfyllde kriterierna för undantag från
grundrättigheterna. En viktig faktor var ersättningen tili vattenägarna, viiken till en början finansierades genom en pilkfiskeavgift. Avgiften
förenades 1994 med fiskevårdsavgiften.
I fiskelagens 91 § stadgas nu att fiskevårdsavgiftsmedlen bör användas som ersättning tili vattenägarna för vattnens användning tili handredskapsfisket. Lagmotionen skulle leda tili att medlen i allt större utsträckning överförs tili fritidsfiskarnas organisationer. Förslaget är absurt och
strider mot all rättskänsla. Först har man utökat
fritidsfiskerätten på privata vatten genom enkel
lagstiftningsordning och med löfte om ersättning
via fiskevårdsavgiften. Sedan befrias vissa grupper från avgift och slutligen skulle den utlovade
ersättningen slopas med hjälp av enkel lagstiftningsordning, medan rätten att fiska på privata
vatten skulle kvarstå. Sådan lagstiftning står inte
i överensstämmelse med allmän rättsuppfattning.
Arvoisa puhemies! Kalastuksenhoitomaksutulot vähenivät vuodesta 1996 vuoteen 1997 noin
10 miljoonalla markalla eli noin 25 prosenttia.
Syy siihen on se, että eduskunnassa yllättävästi
hyväksyttiin viehekalastuslakialoite, jossa sen
enempää valmistelematta tai tutkimatta uitettiin
läpi laaja maksuvapaus ei vain viehekalastusmaksusta vaan myös kalastuksenhoitomaksusta.
65 vuotta täyttäneet henkilöt vapautettiin molempien maksujen suorittamisesta. Muu onkiminen ja pilkkiminen tuli mato-onkimisen lisäksi
kaikille maksuttomaksi.
Kaikki tämä pääsi siis tapahtumaan siinä sivussa, kun yleisessä huumassa ajettiin läpi viehekalastusoikeus yksityisillä vesillä. Samalla vapautettiin pilkkijät maksusta, joka vuodesta
1994 on pitänyt sisällään vanhan läänikohtaisen
pilkkimaksun. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki

muut maksuikäiset kalastajat paitsi pilkkijät joutuvat maksamaan pilkkimaksun. Muut kalastajat, siis myös vesien omistajat, joutuvat nyt maksamaan lisää, jotta eräät ryhmät saisivat kalastaa
ilmaiseksi heidän vesillään.
Lakialaitteessa viitataan kalastuslakiin vuoden 1997 alusta tehtyihin muutoksiin. Muutokset koskivat nimenomaan maksuvelvollisuudesta
vapauttamista, eikä siinä yhteydessä muutettu
lakia yleisestä kalastusoikeudesta, joka on säädetty perustuslakina. Tämä tarkoittaa sitä, ettei
oikeutta pilkkimiseen siinä yhteydessä laajennettu vesien omistajien kannalta ilmaiseksi millään
tavalla. Siitä on edelleen maksettava korvausta
kalavesien omistajille tai kalastuskunnille, rasituksesta ja siitä, että nämä ovat velvollisia kalavesien hoitoon kalastuslain 2 §:n mukaan. Päinvastoin eduskunta edellytti, niin kuin jo on mainittu, lainmuutokseen liittyen, että kalastuslakia
tarkistetaan siten, etteivät kalastuksenhoitomaksusta kalatalouden edistämiseen osoitettavat varat vähene. Tällainen lainmuutos on vireillä, niin kuin tiedetään.
En katso voivani hyväksyä lakialoitetta.
Ed. R a j a m ä k i : Arvoisa puhemies! Tässä
keskustelussa ei tietysti yllätyksiä ilmene, mutta
ed. Rosendahlkin, joka odotti taivaan romahtavan kaikkien rannikkoruotsalaisten päälle tämän läänikohtaisen viehekortin myötä, voisi
tunnustaa, että tämä järjestelmä ei ole aiheuttanut aikaisempia kesäkausia kummempia ongelmia kalavesillä. Poliisin antamien tietojen mukaan ei ole aikaisempaa enempää myöskään välineiden talteenottoja ja rannikkovesillä on havaittu jopa kalastajia odotettua vähemmän, koska
kalastajat ovat levittäytyneet aikaisempaa laajemmalle alueelle. Eli kaiken kaikkiaan sekin raivoisasti vastustettu uudistus on nykyään jopa
rannikkoruotsalaisten mielestä erittäin hyvä,
jopa ruotsinkieliset matkailuyrittäjät ovat kovasti kiittäneet sitä.
Itse asiassa tässä on nyt kysymys juuri siitä,
että ei pidä valtion varoista maksaa kalavesien
omistajille korvauksia pilkinnästä, joka ei ole
enää lainmukainen peruste. Siitä on kysymys.
Sen sijaan tarvitaan todella oikeaan kohteeseen
kohdistuvia korvauksia kalastuksenhoitomaksuista kertyvistä varoista, ja nimenomaan kalastuslain edistäruistoimintaan tarvitaan varoja entisessä määrin, mutta pilkinnästä ei enää voida
periä maksua lain hengen, sisällön tai myöskään
historian pohjalta, niin kuin ei peritä myöskään
onginnasta, joka onjokamiehenoikeus.

Asuntokaupan purku

Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Tilanne on se, että aikanaan on käytännössä asia
sovittu niin, että kalastuksenhoitomaksua korotetaan, jos tulot eri tulolähteistä hupenevat, niin
ettei maksuja voida suorittaa. Nimenomaan tarkoituksena on ollut se, että se kalastuskunta tai
yksityinen vesialue saa edelleen ne avustukset,
jotka se on saanut tähänkin saakka. Sen vuoksi
on ihan selkeästi nähtävissä, että on olemassa
aloite, budjettilaki, muistaakseni se on budjettilaki, jossa ehdotetaan kalastusmaksujen korottamista sen takia, että ne ovat alentuneet edellä
mainituista syistä ja koska maksuvelvollisuus
on edelleenkin myös kalastuskunnilla ja yksityisillä.
Tämän aloitteen saa heittää roskakoppaan,
ed. Rajamäki, ettekä te voinut tosissanne tehdäkään tällaista, vaan teillä on ollut veitikka silmäkulmassa.
Ed. R o s e n d a h 1 : Arvoisa puhemies! Minä
olen ihan samaa mieltä kuin ed. Aittoniemi. Kalastuksenhoitomaksua ei ole millään tavalla
alennettu, vaan siihen sisältyy edelleen 30 markkaa pilkkimaksua. Sen joutuvat kaikki maksamaan, paitsi ne, jotka on vapautettu, siis myös
vesien omistajat maksavat tämän edelleen, jotta
voitaisiin korvata, niin kuin silloin edellytettiin,
kun piikkilakia säädettiin, vesien omistajille
tämä vahinko. Osittain nyt joudutaan tätä rahaa
osoittamaan budjetin kautta, koska sitä riittävästi ei muuten keräänny.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
18) Lakialoite laiksi asuntokauppalain 6 luvun
16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite 94/1998 vp (Kimmo Sasi /kok)
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin ympäristövaliokuntaan.
Keskustelu:

Ed. 1 h a mäki :Arvoisa puhemies! Tässä ed.
Sasin tekemässä lakialoitteessa esitetään, että
asuntokaupassa ostajaa ja myyjää kohdellaan
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tasavertaisesti tietyissä tilanteissa. Ehdotetaan,
että sekä ostajalla että asunnon myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli asunnosta kauppakirjan allekirjoittamisenjälkeen löytyy virhe, josta kumpikaan kaupan osapuolista ei ole ollut
kaupantekohetkellä tietoinen.
Tällä hetkellä purkuoikeus on asuntokauppalaissa annettu vain asunnon ostajalle. Siis jos
asunnosta löydetään virhe, sekä ostajalla että
myyjällä on oikeus purkaa kauppa ja palauttaa
näin voimaan oikeustila, joka vallitsi ennen kaupantekoa.
Ed. R. 0 j a 1 a : Arvoisa rouva puhemies! Tulin tänne eteen, kun en ihan varma ole, meneekö
tämä kahdessa minuutissa.
Ed. Sasi on tehnyt lakialoitteen asuntokauppalain 6 luvun 16 §:n muuttamisesta, ja aloite on
aivan tarpeellinen. Tästä on todella tullut epäkohta ja pitkälle juuri näin kuin ed. Sasi tässä
kertoo.
On ollut ihan paikallaan, että tämmöinen laki
on aikanaan säädetty, jolla on turvattu se, että
ihmiset, jotka pitkänkin ajan kuluessa ovat säästäneet saadakseen oman asunnon, ovatkin sitten
aikanaan ennen tämän lain voimaantuloa tunteneet tulleensa petetyksi, koska tavara on ollut
epäkuranttia ja siitä ei ole mistään voinut mitään
korvauksia saada.
Nyt kuitenkin, niin kuin tässä aloitteessa todetaan, myyjä on monesti joutunut huonoon asemaan. On tapauksia,joissa myyjä on jopa menettänyt omaisuutensa sen takia, että on ilman
omaa syytään omistettuaanjonkun asunnon välissä. Viimeisin omistaja on löytänyt vikoja, ja
välissä ollut omistaja on joutunut omaisuudellaan sen korvaamaan. Siltä osin saattaa olla, että
pulma on poistettavissa tällä tavoin kuin ed. Sasi
aloitteessaan ehdottaa.
Toinen pulma, mikä lain myötä on syntynyt,
aiheutuu pienille rakennusliikkeille ja rakentajille. Ne ostavat tavaraa taloon sitä rakentaessaan,
ja pääsääntönä voitaneen pitää, että noin 75 prosenttia ostetaan materiaalia ja työn osuus on 25
prosenttia. Tämä pieni rakentaja saa sille tavaralle yleensä yhden vuoden takuun, ja kun talo
valmistuu, rakentaja on koko siitä talosta vastuussa kymmenen vuotta.
Moni pieni rakentaja on tästä syystä vetänyt
länget kaulaansa ja lopettanut koko homman,
koska saattaa käydä niin, että koko työn tulos ja
tarkoitus menee yhden aktiivisen asunnonostajan taikka asunnonostajan aktiivisen tuomarin
kautta miinuksen puolelle. Tämä on työllistänyt
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paljon tuomareita, jotka mielellään näitä asioita
ottavat hoitaakseen ja yleensä saavat asunnon
myyjän vaikeuksiin sen takia, että lähes joka
asunnosta löytyy muun muassa näitä kosteusvaurioita hakemalla.
Tämä on synnyttänyt myös uuden ammattikunnan, sen ammattikunnan, joka hakee kosteusvaurioita. Ei ole kovin monta kuukautta siitä,
kun meidän wc:mme lattiaan porattiin reikä, josta tarkistettiin, onko siellä kosteutta. Sitä ei löytynyt, mutta lattia oli siitä huolimatta uusittava,
koska se oli piloilla. (Ed. Ihamäki: Tehokas keino uusia lattia!) - Se on tehokas keino uusia
lattia, mutta jos se on tarpeetonta, niin yhteiskunnan kokonaistalouden kannalta se ei ole kovin järkevää. Jos on hyvä lattia ja hyvä matto tai
hyvä kaakelilattia ja se uusitaan tarpeettomasti,
se ei tämän yhteiskunnan kokonaistalautta kyllä
millään tavalla paranna.
Kun tämmöinen aloite on tehty, on valitettavaa, että ed. Sasi on tähän yksin pistänyt nimensä alle. Tähän ei ehkä olisi ihan samaa
määrää allekirjoittajia löytynyt kuin ed. Braxin
aiemmin käsiteltyyn aloitteeseen, mutta tähänkin olisi varmaan löytynyt. Siitä huolimatta,
että tässä on yksi allekirjoitus, minusta asiaa
kannattaa eduskunnassa kyllä tarkkaan pohtia
ja pyrkiä parannusta asuntokauppalakiin saamaan sen takia, että tähän epäkohtaan, joka siinä on nyt sisällä, sisältyy myös työllisyyskysymyksiä. Pienten rakennuttajien poistuminen
markkinoilta vaikeuttaa myös työpaikkojen lisäämistä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.
19) Hallituksen esitys Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä
tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden
alalla koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitys 92/1998 vp
Lakivaliokunnan mietintö 9/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys merenkulun turvallisuuteen
kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitys 106/1998 vp
Lakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
21) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen
rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna
1999

Hallituksen esitys 119/1998 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 31/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
22) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys 131/1998 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 6/1998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
23) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja
kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys 13211998 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 711998 vp
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
24) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin
viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun
lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys 133/1998 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 8/1998 vp
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Pöydällepanoja

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
25) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain,
asunto-osakeyhtiölain ja eräiden niihin liittyvien
lakien muuttamisesta

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Hallituksen esitys 79/1998 vp
Talousvaliokunnan mietintö 1711998 vp
Täysistunto lopetetaan kello 19.37.
Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

26) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen
vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 4 §:n 3 momentin kumoamisesta sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys 139/1998 vp
Talousvaliokunnan mietintö 18/1998 vp

